
MOBILITAT LETÒNIA 
 

L’IES  de  Pedreguer  continua  amb  les  mobilitats  programades  dins  del  projecte
Erasmus+  Beautiful as different. Aquesta vegada, 6 alumnes de 1r de batxillerat i 4t
d’ESO i  els  dos  professors  Carles  Palomares  i  Mar  GIronés viatjaren a Ventspils,
Letònia, del 26 d’abril al 2 de maig on participaren de les activitats organitzades pel
centre  Ventspils Gymnasium No.1.  Recordem que el projecte treballa el valor de la
diferència i de la diversitat des de distints àmbits.

El lema d’aquesta mobilitat fou Cultural barriers on a través de curtmetratges realitzats
pels  diferents  països  es  tractava  de  trencar  amb  els  prejudicis  establerts  pel
desconeixement de les tradicions i costums dels diferents cultures. El curtmetratge letó
presentava la riquesa cultural del seu país; des de Bulgària intentaren desmuntar els
tòpics i estereotips de la seua societat; els italians se centraren en els prejudicis sobre
l’ètnia gitana en el dia a dia d’un centre educatiu; i des de Pedreguer s’intentà fer veure
com el desconeixement d’algunes costums culturals et pot dur a situacions incòmodes.

A banda del visionat dels curtmetratges i dels posteriors debats i Kahoots, al llarg de la
setmana es van fer activitats de diferents tipus com: benvinguda i actuació del cor amb
posterior  visita  al  centre;  visita  al  castell  de  Ventspils  i  taller  de  jocs  medievals;
recorregut per zona industrial  de la ciutat,  així  com a la biblioteca;  visita  House of
Crafts per simular una classe de la Vella escola i l’elaboració d’un record; vídeo i visita
al planetari al  Ventspils Creative Centre; recepció a l’ajuntament i xerrada del batle;
visita al Concert Hall; actuació de la banda del centre i lliurament de diplomes; excursió
a Kuldiga per a assistir al Festival de primavera; i visita a Alsunga on elaboraren un
dolç  típic  i  tingueren  un  taller  de  ball  tradicional  letó.  Finalment,  l’últim  dia  es
traslladaren a la capital del país, Riga, on visitaren els punts turístics d’interés de la
ciutat antiga.

Ha sigut una experiència enriquidora i s’ha aprofitat per conéixer i valorar la diversitat
cultural. A més, l’alumnat de Pedreguer tingué l’oportunitat d’enfortir els lligams amb
l’alumat dels altres països.

La propera mobilitat del projecte, la qual el tancarà, serà a Bulgària del 29 de maig al 4
de juny.  Aquesta tractarà el  tema de les polítiques per  a millorar  el  benestar dels
ciutadans, entre elles la igualtat, el reciclatge i la preservació del medi ambient.


