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SAVE THE PLANET



La motivació per la qual fem aquest projecte és per
aprendre idiomes, però a part és també per veure i
conscienciar-nos del desgast del medi ambient. La
combustió dels fòssils tenen un gran pes en les
emissions de gas. Els experts asseguren que cada cop
la contaminació és més alta al nostre planeta. 

motivació

Perquè ho fem?



Bulgària: Secondary School Ivan Vazov 

Hongria: Budapesti Gépésztesi SZC Öveges József Szakgimnásium és

Szakközépiskolája 

Eslovàquia: Cirkevna spojena skola 

Rep. Txeca: Zakladni skola Zamberk 

Turquia: Karam Lisei

Catalunya: INS Joan Amigó i Callau

Total de 125 alumnes i 65 professors

Durada: 18 mesos

Participants



- Comunicar-se en llengües estrangeres (Anglès).
- Desenvolupar habilitats socials i transculturals.
- Estudiar mitjans d'energia alternatius 
- Desenvolupar l'ús de les TIC.

- Promoure inversions en energies renovables per reduir la
dependència energètica.
- Donar suport i promoure el desenvolupament d'energies
renovables.
- Desenvolupar habilitats de resolució de problemes. 
- Incrementar la motivació per les ciències. 
- Desenvolupar les habilitats del s.XXI: creativitat,
innovació, comunicació, coŀlaboració, adaptació, iniciativa,
autonomia, responsabilitat i lideratge. 

quins són els objectius?



3-2021:
“Fonts d’energia renovables” : conferència, convidarem un especialista, un científic/físic a l’escola
per aprendre més sobre els efectes negatius dels recursos d’energia no renovables. També   l'
especialista ens explicarà com mesurar les nostres petjades de carboni. I també publicarem un
article a la web del centre.

10-2020:  
Escollir el logo i eslògan. Es va crear el racó de l’Erasmus+ del nostre
centre.

12-2020: (MOBILITAT PROFESSORAT: BULGARIA) 
Començem. Creació de la pàgina web. Creació del projecte a Facebook.

9-2020:  
El projecte va ser presentat.

calendari



calendari

6-2021:  
Petjada del carboni. Mesurarem la nostra petjada de carboni. I proposarem maneres de
reduir-la. Farem entrevistes.

7-2021:
Avaluació del primer any del projecte.

8-2021:
Preparar l’informe intermedi.

9-2021:
Segon any del projecte. 

5-2021:
Aprendrem sobre l’energia de biomassa.    (MOBILITAT: HONGRIA)
Començarem una campanya publicitària que promourà mètodes per usar l’energia de la
biomassa. Després farem una campanya de promoció de biomassa a nivell municipal.



calendari

12-2021:
Ens convertirem en científics, buscarem maneres de crear diferents
models d’energia. Demanarem ajuda als físics i altres especialistes. 

1-2022: (MOBILITAT: ESLOVÀQUIA)
Aprendrem sobre l’energia solar i l’energia eòlica. 
Excursió a una planta de producció d’energia.

11-2021:
Ens convertirem en científics; crearem un model de planta  de
producció d’energia basada en energies renovables. 

10-2021:  
Aprendrem sobre l’energia hidràulica i geotèrmica. (MOBILITAT: L'ESPLUGA)



calendari

2-2022:  
 Construirem un model d’una planta de producció d'energia. Ho presentarem i tothom estarà
convidat. Publicarem un article al diari sobre la planta de producció d'energia. 

3-2022: (MOBILITAT: REPÚBLICA TXECA)
Farem una guia de conservació d’energia; basada en les nostres
experiències durant les activitats dins del projecte.  Promourem 
 iniciatives per tal d'utilitzar l' energia eficient i promoure un
comportament ecològic i consistent.

5-2022: (MOBILITAT PROFESSORAT: TURQUIA) 



calendari

6-2022:  
Crearem una revista. Serà sobre què haurem après durant el projecte. Donarem consells per salvar
energia i protegir el medi ambient. 
Hi haurà un Erasmus+ Day on presentarem el projecte de la revista i els resultats. 

7-2022:
Actualitzarem la pàgina web del eTwinning i el Facebook. Escriurem  les conclusions sobre les
activitats del projecte, des de l'inici fins al final del treball. 

8-2022:
Tancament del projecte



  1. Nota de l’expedient acadèmic de l’alumne/a
  2. Nota mitjana d’ anglès de 1r i 2n d’ESO de
l’alumne/a
  3. L’alumne/a no té cap expedient disciplinari
obert ni al seu expedient.
   4. Carta de compromís
   5. Carta de motivació
   6. Entrevista personal

CRITERIS DE SELECCIÓ



- 30 de novembre del 2020: Entregar la documentació juntament amb la soŀlicitud
 No s’acceptaran soŀlicituds presentades fora de termini, quedaran automàticament
excloses del procés de selecció.

Publicació de soŀlicituds pre-seleccionades: 9 de desembre

Entrevistes personals: del 9 a l’11 de desembre

Publicació de soŀlicituds acceptades provisionals: 14 de desembre

Període de reclamacions: del 14 de desembre al 16 de desembre

Publicació de soŀlicituds acceptades definitives: 18 de desembre

TERMINIS



- WEB del centre: pestanya Erasmus+
- Classroom Erasmus+
- Erasmus Corner 

ON ?ON ?



Gràcies per la vostra atencióGràcies per la vostra atenció


