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Docents de cinc països visiten Mollet en el marc del
programa Erasmus +
El proper dilluns 3 d’octubre, l’alcalde de Mollet del Vallés, Josep Monràs,
i el regidor de Projectes Europeus i Educació, Raúl Broto, rebran en nom
de la ciutat un grup de professors i professores de centres educatius de
Finlàndia, Grècia, Itàlia, Bèlgica, Alemanya i de l’Escola Sant Jordi de
Mollet. Tots ells han participat en el programa europeu de mobilitat de
mestres Erasmus + amb el projecte: “EuroDreamCity: playing together in
our European dream city” .
Aquest conjunt de 6 escoles va rebre l’any 2014 una subvenció del tipus Erasmus
+ (KA2) per tal de dur a terme el projecte: “ EuroDreamCity. Jugar junts en la
nostra ciutat europea ideal”. Un dels objectius d'aquest projecte és construir una
consciència europea mitjançant l'ús de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC), les xarxes socials i les pràctiques innovadores que permeten
que els professors participants obtinguin una gran experiència en mètodes
d'ensenyament innovadors. A més, els docents tenen l’oportunitat de conèixer
altres sistemes educatius enriquint així la seva formació professional.
D’altra banda, els alumnes tenen l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement de
la llengua anglesa i treballar valors com la solidaritat, el respecte vers altres
cultures i la construcció de la ciutadania europea.
Els treballs que les 6 escoles han realitzat durant els dos primers anys de
projecte es poden consultar a la web www.eurodreamcity.eu
Del treball que han dut a terme els alumnes i docents de l’Escola Sant Jordi
destaca una guia turística en anglès i català que ofereix una ruta pels principals
emblemes de la ciutat amb la qual l'Ajuntament va col·laborar duent a terme la
seva impressió.

Recepció Institucional Erasmus +
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