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La revista oficial del projecte Erasmus+ ACE

ERASMUS+ QUÈ ÉS? PER A QUÈ?
Erasmus+ és un projecte de la Unió Europea que involucra a
les escoles de diferents països europeus. El projecte porta per
títol "Active, Creative, Enterprising” i l'objectiu d’aquest
projecte es millorar el nivell d’anglès dels alumnes i aprendre
sobre l’esperit emprenedor.
Les escoles que participen en el projecte són: Primary School
No. 3 “Debinka” de Poznan a Polònia, Scoala Gimnaziala Mihai
Eminescu de Nasaud a Romania, Gymnasio Agrias Volou
d'Agria a Grècia, l'Escola el Cim de Terrassa a Catalunya,
Espanya i l'Istituto Comprensivo F. D’Amico de Rosolini a
Itàlia.
Aquest any els viatges es faran a Polònia i Romania. Estem fent
diferents activitats des de diferents matèries. Els estudiants
amb millors resultats podran viatjar als altres països. En
aquestes activitats estem avaluant les seves habilitats
bàsiques i la pràctica d’emprenedoria creativitat, social i
habilitats econòmiques.
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DIA DE LES LLENGÜES A
POLÒNIA
ACTIVITATS DEL PROJECTE A
GRÈCIA I ESPANYA

DIA EUROPEU DE
LES LLENGÜES

Aquell dia, els nostres estudiants de
l'escola polonesa van estar parlant
en diferents llengües.

El 26 de setembre del 2019, el dia
europeu de les llengües, es va
celebrar a l'escola Dębinka (Polònia).
Els
nostres
estudiants,
acompanyats per Justyna Karasińska,
van preparar vídeos en els quals feien
servir frases populars en les diferents
llengües. Per exemple: en francès, en
italià, en alemany o en castellà.
Si voleu saber-ne més, visiteu
la pàgina web oficial de Dębinka.
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ERASMUS DAY A POLÒNIA
L’11 d’Octubre del 2019 vam celebrar l’Erasmus Day. En
aquesta ocasió, els estudiants més joves van fer
targetes, les quals es poden veure a Facebook o a la
plataforma eTwinning.
Mentrestant, els coordinadors d’Erasmus+ van preparar
un concurs pels estudiants, on havien de demostrar els
seus coneixements sobre l'Erasmus i els pròxims
esdeveniments relacionats amb aquest projecte.
Les persones que van contestar correctament el
qüestionari van tenir una sorpresa.

CONCURS INTERNACIONAL
DE LOGOS

Una de les tasques de “Active, Creative, Enterprising”
consistí a seleccionar un logotip que servís per
identificar les accions realitzades i els seus resultats.
La competició fou entre les cinc escoles: la catalana, la
italiana, la romanesa, la grega i la polonesa. A
l'octubre, els estudiants prepararen competicions de
treballs els quals van ser avaluats per comissions a
cada escola. Cadascuna n’indicà els tres millors
projectes nacionals que passaren a la ronda final. La
primera setmana de novembre, se celebrà una votació
internacional de dues etapes, on cada coordinador
escollí el logo oficial del projecte.

TROBADA DE
COORDINADORS
El lloc de la trobada de coordinadors (2931 d’octubre del 2019) va ser a Sicília, al
petit poble de Rosolini, on trobem una de
les escoles col·laboradores del projecte
“Active, Creative, Enterprising”.

Ens complau informar-vos que l’equip internacional
ACE, considerà que el millor logotip fou el creat per un
estudiant de l’escola Dębinka de Polònia.

En l’hospitalari Instituto Comprensivo
F.D’Amico es van reunir les delegacions
d’escoles de Grècia, Romania, Itàlia,
Polònia i Catalunya. Allà es van establir el
calendari i els detalls per la implementació
del projecte, les normes de cooperació i
intercanvi d’experiències.
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RESUM DE LES
ACTIVITATS D'ITÀLIA
Al setembre, a l'Istituto F. D’Amico, l’equip
Erasmus va mantenir reunions amb pares,
estudiants i personal de l’escola per
presentar els objectius i les tasques del
projecte.
Els coordinadors de l’escola van explicar el
calendari de treball i les activitats que
s’hauran de fer durant els dos anys de vida
del projecte.

Mentre duien a terme una activitat d’art al carrer,
l’escola italiana va organitzar diverses xerrades per
introduir el projecte. Van explicar totes les activitats
transversals que tindran lloc durant aquests dos anys.
També va quedar clar com la comunitat estaria
involucrada.

Les activitats van començar a l’escola al mes d’octubre
amb l’organització de la primera trobada i un taller de
formació sobre l’ús d’eTwinning.
Al novembre, prop de 25 estudiants italians de
la segona i tercera classe van començar a
estudiar i fer investigacions en diferents
laboratoris per millorar els seus coneixements
sobre els països de l'associació, sobre la UE, la
tradició i els símbols principals de cada país.

Els alumnes van començar amb una formació sobre
eTwinning i els temes del projecte. Els professors de
matemàtiques i ciències van trobar-se dues vegades
per planificar el programa bàsic sobre educació
financera.

El grup que participarà en el primer intercanvi
d'estudiants a Poznan prepararà una
presentació de Prezi i un qüestionari sobre el
significat de "Actiu, creatiu, emprenedor".

El següent pas del nostre projecte serà organitzar una reunió dels nostres estudiants amb un empresari i un expert
en economia per aprendre la gestió financera.
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ACTIVITATS DEL PROJECTE A
GRÈCIA
A principis de curs, la nostra escola va organitzar reunions
amb pares i estudiants en què se'ls va informar sobre els dos
nous programes Erasmus +, un dels quals és el programa
"Actiu, creatiu, emprenedor".

Els professors i estudiants que participen en els programes Erasmus es reuneixen cada dijous, després de
l’escola, i treballen en les seves idees i projectes sobre els programes.

ESDEVENIMENTS
BENÈFICS A ESCOLES
GREGUES I POLONESES

DIA DEL RECICLATGE A
GYMNASIO AGRIAS

Per segon any consecutiu, alguns dels alumnes de
l'escola d'Agria van decidir estendre una mica de
màgia, Xmas love-dust. Van coure galetes de Nadal i
les van vendre (a preus baixos) als seus companys de
classe durant els descansos. Els diners que van
reunir van ser donats a una família de la nostra zona
que necessita suport.
És
un
acte
encomiable
que
aquests estudiants
van dedicar temps,
esforç i diners per
ajudar a un ciutadà
que ho necessita.

Esdeveniments benèfics similars van tenir lloc en una
escola polonesa, on, entre d'altres, cada classe
preparava un regal per a un nen d'un orfenat. Aquestes
activitats no només ajuden a altres persones, sinó que
també ensenyen perfectament a organitzar i planificar
accions similars.
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El 21 de Novembre la nostra escola va organitzar per
tercer
any
consecutiu,
un
dia
de
reciclatge. L’esdeveniment va estar organitzat un
any més pel professor, Tilemachos Magalios.
Tant professors com alumnes porten ordinadors,
mòbils, tablets i altres aparells antics o que no
funcionen.
Tots aquests aparells electrònics són recollits a
l’escola i portats a reciclar. La quantitat de material i
ordinadors que es van portar tant des de les famílies
com
d’altres
escoles
locals
va
ser
impressionant. Pensem que és important que la
comunitat escolar es concienciï sobre la
importància de reciclar els aparells electrònics.
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MENTRESTANT A POLÒNIA...
... estem treballant intensament per preparar la
nostra primera trobada internacional. Aquest és un
repte molt gran per a l’escola polonesa. En el
projecte vam participar 26 famílies poloneses, 18
professors i 11 experts externs. La reunió començarà
el 24 de febrer de 2020. A continuació trobareu un
breu relat de la preparació d’un dels punts del
programa.

QUINS EFECTES POSITIUS PODEM VEURE?
En la nostra escola, hem estat treballant en el projecte Erasmus+ anomenat ‘’Active, Creative, Enterprising’’.
L’objectiu d’aquest projecte és fer que els estudiants estiguin involucrats en la vida empresarial i que siguin més
creatius.
Aquest projecte ens dona l’oportunitat de viatjar a dos països durant aquest any escolar, Polònia i Romania. És una
oportunitat única, en la qual podem aprendre costums de diferents països i tenir noves i diferents experiències. Hem
estat treballant en aquest projecte durant quatre mesos, també hem treballat en diferents tasques relacionades amb
la Unió Europea.
Com ja hem dit abans, hem treballat en diferents tasques, una d’elles era la creació d’un vídeo o un póster explicant
un dels països que participa en aquest projecte, així que havíem de buscar informació i parlar de la cultura... Ens
sembla que els resultats del projecte van ser increïbles: els pósters i vídeos estaven molt ben fets i les explicacions
eren molt interessants. Hem donat tot el possible i hem fet un gran esforç i dedicació per fer la feina perfecta.

RECERCA A POLÒNIA

Com a part del projecte, a les classes de "coneixement sobre la
societat", els estudiants van realitzar una enquesta sobre el nivell de
coneixement sobre conceptes econòmics. Els resultats es presenten
com a dos podcasts curts. Esperem que després del projecte, el
nostre coneixement en economia, emprenedoria i creativitat sigui
més complet.

VISITA DELS ESTUDIANTS A LA
EMPRESA-BARILLA - MISKO
El 3 de desembre de 2019, com a part del curs de
tecnologia, els estudiants de 2n d'ESO de Gymnasio
Agria van visitar "BARILLA" on se'ls va informar sobre
l'estat de l'empresa, les zones on operen i van recórrer els
locals de la fàbrica.
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POLISH DAY A ROMANIA

Al gener, els estudiants de l’escola de Romania
van estar preparant el Polish Day (Dia de
Polònia). El propòsit era familiaritzar els alumnes
involucrats en el projecte Erasmus+ ACE
proporcionant-los informació bàsica sobre la
geografia, els habitants, la cuina, les tradicions i
la història polonesos.
Aquesta activitat els dona l’oportunitat
d’aprendre a establir relacions basades en la
tolerància, la comprensió i la solidaritat,
respectant així la dignitat de cada persona.

ACTIVITATS DE
L'ESCOLA EL CIM
Els estudiants de 4t d’ESO (Catalunya) participen al
projecte Erasmus + "Actiu, creatiu, emprenedor" per
tal de millorar les habilitats necessàries per ser
ciutadans europeus actius, solidaris i emprenedors.

"Com presentaríeu un país del projecte?" L'activitat es va basar en l'estudi del països associats,
proporcionant informació bàsica sobre el territori, com ara ubicació, cultura, costums, llocs per visitar,
menjar típic ...
Havíem de fer un vídeo o un pòster amb una presentació oral. Els professors ens van donar algunes pautes a
seguir per començar i una dels més rellevants era que calia ser el més creatiu possible en la nostra explicació
i utilitzar suport visual. A més a més, el contingut havia de ser destacat i específic.

RACÓ,
AMPLIA EL TEU CONEIXEMENT
T’interessa de què tracta el nostre projecte? Voleu millorar
les vostres habilitats econòmiques (i idiomes)?
Mireu què hi ha en aquests llocs web, amb pel·lícules i jocs
útils i interessants per a nens i adults.

sobre
economia
sobre
llenguatge corporal

sobre
creativitat
sobre
estrès

sobre
com tenir control en el teu temps lliure

Tota la informació, el contingut, els fitxers i les cançons contingudes en aquest lloc estan llicenciats sota una llicència Creative Commons ReconeixementNo comercial 4.0 Internacional. Projecte cofinançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea. La publicació només reflecteix la posició dels seus autors
i la Comissió Europea i l’Agència Nacional del Programa Erasmus + no són responsables del seu contingut substantiu.
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