


Bases principals del projecte

• Objectiu: cooperació i intercanvi entre diferents 
països europeus.

• Llengua comuna: anglès.
• Durada del projecte: 2 cursos escolars 2018-2020.
• Edat de l’alumnat que participa: de 12 a 14 anys, és 

a dir, alumnes de 1r i 2n d’ESO, principalment.
• Nombre d’alumnat que participa: 32 alumnes.
• Nombre d’alumnat que fa l’intercanvi: 21 alumnes.
• Països participants: Itàlia, Malta, Romania, Holanda i 

Espanya. 



Què es treballarà? 

• La sostenibilitat de la cultura i el medi ambient a 
Europa. 

• Es realitzaran activitats mensuals relacionades 
amb el nostre entorn natural i el nostre patrimoni 
cultural. 

• Els alumnes que participen en el projecte seran 
els encarregats de realitzar aquestes activitats 
sota la supervisó del professorat de la comissió 
Erasmus+. 



Quines trobades farem? 
• Sliema, Malta: del 22 al 26 octubre 2018 (professorat).

• Taranto, Itàlia: del 10 al 16 de març 2019 (6 alumnes 2n 
d’ESO)

• Bacău, Romania: del 19 al 26 de maig 2019 (6 alumnes 1r i 2n 
d’ESO)

• Gochingam, Holanda: octubre/novembre 2019 (6 alumnes 1r 
d’ESO)

• El Vendrell, Espanya: del 20 al 25 d’abril 2020 (24 alumnes).

• Taranto, Itàlia: del 19 al 23 de maig 2020 (3 alumnes 1r 
d’ESO).
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Què inclou el projecte? 

• Allotjament del nostre alumnat en les famílies 
dels alumnes dels altres països.

• Despeses de vols i transport a càrrec del 
centre.

• Agrupació de l’alumnat per afinitats (sota 
supervisió del professorat) a través del portal 
eTwinning. 



Quins documents cal tenir vigents?

• Autorització per cedir els drets d’imatge de l’alumne 
al centre.

• Compromís de participació de les famílies fins al final 
del projecte.

• Autorització de sortida realitzada pels mossos 
d’esquadra (quan es faci el viatge).

• Tenir el DNI i/o passaport actualitzat.

• Tenir la tarjeta sanitària europea i assegurança de 
viatge.

• Responsabilitzar-se de qualsevol actitud incorrecta 
dels seus fills/es. 



Primera trobada: Malta




