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1. Introducció

“Els viatges durant la joventut són part de l’educació”.

Francis Bacon

La societat actual, immersa en un procés de globalització, requereix d’un ensenyament

plurilingüe  capaç  d’aconseguir  l’adquisició  de  llengües  estrangeres  per  part  del

professorat i l’alumnat. La mobilitat internacional pretén la millora de la competència

lingüística  en  llengua estrangera,  promovent  la  cooperació,  la  consciència  cultural  i

l’intercanvi d’idees. 

Així,  amb  la  mobilitat  educativa,  no  només  es  desenvolupen  les  competències

comunicatives, sinó també el potencial humà dels membres de la comunitat educativa.

Per  tant,  aquest  projecte  pretén  avanços  en  la  qualitat  educativa,  cercant  la

internacionalització del centre i el nostre sentit de formar part de la comunitat europea a

través del coneixement de noves realitats i cultures.  

2. Situació actual del centre i necessitats detectades

L’IES Sineu actualment presenta una clara mancança en projectes internacionals. És per

aquest motiu que l’actual equip directiu hem inclòs com un dels objectius del nostre

projecte de direcció pels pròxims quatre anys “promoure la participació del centre en el

programa Erasmus +”. 
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El  nostre  Projecte   Europeu  Desenvolupament  (PED)  està  vinculat  a  diferents

documents del centre, com són el projecte de formació de centre i el pla de millora,

ambdós inclosos a la Programació General de centre (PGA). 

Aquesta innovadora iniciativa al nostre centre sorgeix després de detectar tot un seguit

de necessitats: 

-necessitat d’augmentar la mobilitat d’alumnat i professorat

-de dur a terme una obertura del centre a institucions que sobresurten l’àmbit local

-de la realització d’intercanvis amb altres metodologies i sistemes educatius per tal de

compartir  idees  i  experiències  enriquidores,  així  com  la  utilització  de  les  Noves

Tecnologies

-necessitat de conèixer i ampliar la visió que tenim sobre els plans d’estudis i elements

curriculars d’altres països

- necessitat de contactar amb altres cultures i tradicions, per tal de comptar amb una

comunitat educativa més oberta al món i flexible

-necessitat de connectar els continguts educatius amb el mercat local, nacional i europeu

-necessitat  d’ampliar  coneixements  amb eines  digitals  i  programes online  aplicats  a

l’educació

-necessitat de conèixer noves formes de cooperació, noves sinergies entre els diferents

camps de l’educació

La participació en aquest  programa europeu ha donat molts  bons resultats  a  centres

educatius del nostre entorn i serà el primer salt que durem a terme des de l’institut de

Sineu dins el marc de la internacionalització educativa. Aquest programa compta amb el

suport un-ànim del claustre i del Consell Escolar de l'IES Sineu

3. Objectius del Projecte
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Els objectius del nostre Projecte són, per tant, la internacionalització del centre i donar

suport a accions que surten de l’àmbit local, fomentant un ambient més obert i flexible.

Així  com  adquirir  noves  metodologies  educatives  per  tal  de  millorar  la  qualitat  i

fomentar la innovació del nostre Projecte Educatiu i aconseguir també un augment de la

competència comunicativa en llengües estrangeres de tota la comunitat educativa. 

A més, el projecte pretén una major fluïdesa i intercanvi amb l’exterior, col·laborant de

manera pròxima amb altres centres europeus per a realitzar futures mobilitats, tant de

l’alumnat  com del  professorat,  com a  mitjà  per  a  reforçar  la  dimensió  europea  de

l’educació i millorar la qualitat del nostre centre. Igualment ens servirà per conèixer

com tracten la diversitat  a l’aula en altres països que obtenen millors resultats a les

avaluacions  externes  internacionals,  amb  la  finalitat  de  que  el  nostre  alumnat

aconsegueixi  un major  assoliment de les competències bàsiques (CCBB) i  s’eviti  el

fracàs escolar.

És per la consecució de tots aquests objectius que volem donar, per una banda, al nostre

professorat les eines necessàries per tal que coneguin noves metodologies docents que

puguin emprar a les seves classes (KA1), podent treballar de manera coordinada amb

companys de professió de diferents indrets d’Europa. I, per l’altra, volem fomentar el

grau de coneixement de llengua estrangera del nostre alumnat, per tal que disposi dels

recursos lingüístics necessaris pel seu futur laboral dins un sistema cada vegada més

competent i internacional (KA2). També volem permetre que els nostres alumnes del

cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) puguin conèixer altres entorns laborals realitzant

unes pràctiques a altres països (FCT). 

4. Programa d’activitats

Com  hem  comentat  prèviament,  el  nostre  centre  parteix  de  zero  en  el  marc  del

desenvolupament europeu. És per aquest motiu que pretenem la realització d’activitats

que  siguin  rellevants  per  tots  els  participants  del  nostre  institut,  tant  de  manera
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individual com per a tot el conjunt. Pretenem que la programació d’aquestes activitats

suposi un evident impacte en els processos d’ensenyament i aprenentatge del centre. 

A partir del present curs 2016/2017 i fins el curs 2019/2010, d’acord amb el Projecte

Educatiu del centre, es volen dur a terme les següents accions clau: 

Erasmus + : 

-KA1:  curs  de  formació  a  l’estranger  (job  shadowing)  i  observació  d’altres

metodologies i sistemes educatius

-KA2: en contemplam de dos tipus: associació escolar entre institucions de diferents

països  (intercanvi  alumnes)  i  potenciarem  la  utilització  de  l’Etwinning  per  al

desenvolupament de projectes i contactes amb altres institucions i centres educatius.

5. Resultats esperats

-una millora en la qualitat educativa: millora de les capacitats i de les competències de

tota la comunitat educativa i aquest fet incidirà positivament en la millora de resultats

acadèmics

-reducció del fracàs gràcies al  fet  d’haver pogut conèixer noves formes d’atendre la

diversitat dins l’aula

-una millora del prestigi i imatge del centre

-un evident augment de les competències lingüístiques en llengua estrangera d’alumnes

i professors

-haver pogut oferir a l’alumnat el coneixement d’altres realitats empresarials i laborals

dels nostres països associats
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6.  Difusió del Pla

- a través de la pàgina web del centre

- informació contínua al claustre i consell escolar

- notes de premsa i revistes locals


