
                                                                                                                                                               

                                                              

Benvolgudes famílies, 

el  passat  setembre  vàrem saber  que  aquest  curs  2020  -  2021  s’ha  concedit  a  l’IES  Sineu  un  projecte
Erasmus +, en el que participem conjuntament amb altres 2 centres europeus: 

- Amerikanska Szkola Podstawowa (a la localitat de Gdynia, Polònia)
- Istituto Compresivo Leonardo Sciascia (a la ciutat de Tarento, Itàlia)

El projecte, que té per nom “Together We Write the History of the Future”, té una durada de dos cursos
acadèmics i està pensat per dur-se a terme amb alumnes que durant el curs 2020 -2021 facin 2n de la ESO, i
que al 2021 2022 faran 3ESO. Tots els alumnes estan convidats a participar en el projecte.

El  projecte  està  relacionat  amb  l’agenda  2030  de  la  ONU  i  els  17  objectius  per  al  desenvolupament
sostenible.  Degut  a  l’actual  situació  de  Covid-19,  les  mobilitats  d’estudiants  i  professorat  exposats  al
projecte, de moment no es podran dur a terme. Totes les activitats es faran virtualment amb els alumnes dels
dos centres educatius esmentats i presencialment entre els mateixos alumnes de l’institut. 

A banda d'això, podria donar-se el cas que haguéssim de realitzar tasques relacionades amb el projecte en
horari no lectiu. Es faria alguns dimarts de les 14:00 a les 15:00, sempre amb la supervisió del  professorat
d'anglès implicat en el projecte.

El projecte ve acompanyat d'una dotació econòmica a repartir entre els tres centres implicats,  que podrà
cobrir quasi al 100% les despeses  dels alumnes (viatges, allotjament i menjar),  en el cas que es poguessin
arribar a fer. De totes maneres, els alumnes triats hauran de fer  una aportació inicial de 100 euros. No hi
haurà plaça definitiva fins que s'hagin aportat aquests doblers.  En cas que una família tengui problemes
econòmics per fer front a aquesta despesa, ho pot comunicar al centre.

Els requisits que  els alumnes han de complir per tal de participar en aquest projecte són:

1. Bons coneixements d’anglès.

2. Comportament i actitud correcta (cap amonestació ni avís).

3. Disponibilitat i ganes de aprendre. 

4. Iniciativa per treballar i participar en activitats relacionades amb el tema de «sostenibilitat»,          
tema principal del projecte.

5. Creativitat i imaginació.

6. Interès en el procés de creació, muntatge...d’una pel·lícula (producte final del projecte).  

Si estau interessats en què el/la vostre/-a fill/filla participi en aquest Erasmus +, empleneu  la següent butlleta
que heu de retallar i entregar al seu professor/a d'anglès abans de divendres 18 de desembre.    
Està previst  fer  una reunió informativa per a famílies al  gener,  per ampliar  aquesta informació i  aclarir
possibles dubtes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo, ............................................................................................................................ pare / mare/ tutor de 
l'alumne/a .................................................................. de 2n ......... de la ESO, voldria que el meu fill/a 
participés en el projecte Erasmus +,“Together We Write the History of the Future”  que es durà a terme 
entre els cursos 2020-21 i 2021-22 i em compromet a acollir un dels alumnes dels altres països participants, 
en es cas que les mobilitats d’estudiants es poguessin dur a terme. 

Signatura del pare/mare/tutor 


