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Pre- Erasmus+

● Intercanvis d’alumnes grupals 
-França 
-Itàlia
-Finlàndia

● Intercanvis d’alumnes individuals (2 mesos)
-Suïssa



2014-2015
MEET(Meeting of Educational European Techniques)

● Cap a una escola europea: projectes conjunts a gran escala. 

● 14 escoles europees: 14 països: França, Espanya, Itàlia, Eslovènia, 
Croàcia, Romània, Hungria, Eslovàquia, República Xeca, Polònia, Lituania, 
Alemanya, Dinamarca, Suècia i Països Baixos.

● 3 línies de treball i reflexió en les 14 escoles.
-la utilització de les TIC.
-el tractament de les necessitats específiques.
-organització d’activitats fora de l’horari escolar.

● Resultat: DVD amb les experiències.





2014-2016 ERASMUS+      
● KA1 Escolar: Aprender a enseñar Europa

Objectius:

- competència lingüística en llengües estrangeres: programes plurilingës.

-pedagogies actives , noves tecnologies..

-millora de la gestió de centre

6 jobshadowing (Gran Bretanya, França) docents de EF, Tecnologia, 
Valencià, Castellà, Filosofia, Francés

5 cursos (Gran Bretanya, Irlanda) docentes de Grec, Física i Química, 
Anglés, Tecnologia, Economia

Financiació: 17.235 euros



2014-2016 ERASMUS+        
● KA103  CGS Administració / Informàtica

        - 2014- 2015: 1 mobilitat docent + 2 alumnes.

- 2015-2016: 1 mobilitat docent + 1 alumne.

● DIRECCIÓ GENERAL DE FP

-1 docent: 2 mesos de docència a Irlanda.

● Consorcis: 

3 consorcis: 24 alumnes (Itàlia, Irlanda, França, Portugal, Alemanya, 
Anglaterra) / financiació: 90.000 euros.



2016-2018 ERASMUS+         
● KA1 Escolar: Ensenyant Europa. IES SERPIS, escola multilingüe, 

integradora e innovadora.

Objectius: -Treball per competències, treball col.laboratiu. 

-Escola inclusiva que respeta  la diferència.

-Creació d’un grup piloto TIC.

-Multilingüisme.  

Països:  França, Lituania, Romània, Irlanda

Qui:  12 mobilitats (8 jobshadowing + 4 cursos estructurats)

Financiació: 20.960 euros



2016-2018 ERASMUS+         
● KA103 Educació Superior

1 docent / 1 alumne: 2.700 euros

● KA102  EUROPA CERCA   
 10 docents: 10.155 euros
  Finlàndia, França, Itàlia i Irlanda
● Consorcis:

-Internacionalització, innovació, ocupació i FP en Europa: 
13 alumnes / Financiació: 18.400 euros.

-VET teachers learning by sharing in Europe: 5 docents: 
Croàcia, Portugal, Itàlia / Financiació  3.500 euros  



2016-2019 ERASMUS+         

● KA2: EUROPA TE VEDO E TI VIVO

Objectius: 

-Promoure els valors de la UE: laïcisme, diàleg, pau, llibertat, igualtat,         
solidaritat i democràcia.

-Consolidar la idea de ciutadania europea.

Països: Itàlia, França, Grècia, Romània, Espanya.

Qui? 10 docents, 24 alumnes en mobilitat.

Financiació: 400.000 euros. IES SERPIS: 55.000e.



DIFICULTATS

● Gestió i administració simultània de projectes de diferent categoria.
● Gestió de les mobilitats dels alumnes.
● Mobilitats de docents:  Com substituir els docents participants?

                                            Com implicar a la majoria del claustre?

● El temps i la necessitat de coordinació.



AVANTATGES
-Per als docents: 

-Treball en equip, projectes col.laboratius; noves metodologies.

       -Ambient de multilingüisme: línies plurilingües; programes innovadors.

-Per als alumnes:

-Pràctiques en empreses europees; resultats acadèmics.

-Per al centre:

-Els consorcis faciliten molt la gestió.

- Internacionalització de l’IES; ampliació de l’oferta educativa.



Impressions participants Impressions alumnes

http://erasmusplus.institutoserpis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Ag5CF9czZ5E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FfBqwGos3FM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B4aeASnvhnBNVUVvOXJtN0dFQlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B4aeASnvhnBNYU96QThrSmdXY0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B4vigOBTIsk-eUo1U3ZIRXhZeGc/view
https://www.youtube.com/watch?v=-3GKzDcQ2Ws
https://www.youtube.com/watch?v=d7qpjfqapgA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B2QDfDOFs4XCbXZ5YVo3ckR3MUU/view

