
 

Comunicació de la participació en el projecte Erasmus+ Let's Science our 

Environment 

 

Benvolgudes famílies, 

Ens plau comunicar-vos que ens han concedit l’Erasmus+ pel projecte Let's Science our 

Environment per als cursos 2020-2022. Durant aquests dos cursos treballarem juntament amb 

els socis del projecte, que són instituts d’Alemanya, Dinamarca, Portugal i Regne Unit. 

El projecte es treballarà des de diverses matèries i tindrà com a llengua vehicular l’anglès. 

L’objectiu del projecte és analitzar l’impacte mediambiental propi i de l’institut, i per aconseguir-

ho hauran d’estudiar entre d’altres coses quines són les polítiques de cada país contra en canvi 

climàtic, analitzar el pes que la societat dona als diferents Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l’ONU, analitzar la utilització de energies renovables i les seves polítiques en els 

diferents països i crear una app que permeti mesurar la petjada de carboni que fan els centres 

educatius. 

Aquest projecte el portaran a terme els i les alumnes de 3r de l’ESO, tot i que els resultats dels 

seus estudis es compartiran i tindran impacte en tota la comunitat educativa. 

Com molts de vosaltres sabeu, els projectes Erasmus+ tenen associades unes mobilitats per tal 

de poder fer reunions presencials en els diferents països que en formen part. De moment, 

aquestes reunions s’hauran de fer de manera virtual, ja que la situació de pandèmia actual no 

permet desplaçaments. Esperem que en un futur la situació millori i es puguin fer trobades 

presencials. 

Per fer aquestes reunions caldrà seleccionar un grup reduït d’alumnes per tal de garantir la seva 

eficiència. Aquest grup d’alumnes serà diferent en cada reunió per tal de garantir una major 

implicació de l’alumnat, però caldrà que aquests alumnes puguin expressar-se en anglès amb 

certa fluïdesa. 

Durant la setmana vinent explicarem el projecte en les diferents aules de 3r i demanarem als 

alumnes que es gravin en un vídeo per presentar la seva candidatura com a ambaixadors del 

projecte per tal de poder participar activament en aquestes reunions.  

Us animem a que encoratgeu als vostres fills i filles a participar i presentar la seva candidatura, 

en el que creiem serà un projecte molt interessant. 

 

Salutacions cordials, 

Comissió Erasmus 

Barcelona, 6 de novembre de 2020. 


