
INFO - EL PATIO DE BABEL 

El curs 2018-19 vam endegar un projecte internacional en el marc del programa europeu ERAS-

MUS+ amb l’alumnat de 3r d’ESO que cursava Francès.  El projecte porta per nom El patio de Ba-

bel. 

La idea del projecte és crear una comunitat de ciutadans de “Babel” i crear espais dins i fora de l’-

institut on el contacte amb les llengües vivies de la comunitat educativa tingui lloc i sigui positiu, 

enriquidor i motivador. Alhora volem que el nostre alumnat prenguin consciència de la riquesa que 

suposa la diversitat lingüística perquè reflecteix una realitat cultural i antropològica també diversa. 

Com deia el director en la seva benvinguda per nosaltres Babel i la seva diversitat lingüística no és 

un impediment per al treball en equip i l’assoliment d’uns objectius comuns. Babel... 

Est la coopération. Le travail en équipe. 

Est apprendre et comprendre des langues. 

Est l’illusion de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. 

Est vivre dans les mêmes familles, 

Est découvrir de nouveau cultures, 

Est construire une Europe de personnes, de citoyens libres, différents et diverses, capables de vivre 

ensemble et de construire un futur commun.  

Els centres participants en aquest projecte són: 
•  Athénée Royal de Beaumont (Beaumont, Bèlgica)-Centre coordinador 
•  Lycée Louis Armand (Eaubone, França) 
•  IES Mar de Aragón (Caspe, España) 
•  INS La Serra (Mollerussa, Catalunya) 
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Dijous 7 de novembre: Arribada. 

Des dels diferents orígens l’alumnat va arribar a l’estació d’autobusos a 

les 7 de la tarda. Aquesta foto mostra l’emotivitat del moment. Arriben 

14 alumnes belgues, 11 alumnes francesos, 8 alumnes aragonesos i 7 

professores. 

Divendres 8 de novembre:  

• Esmorzar de colors. 

L’alumnat de l’Institut La Serra va oferir-los un esmorzar a partir de diferents. Els productes de la 

taula havien de ser tots del color triat. Aquí en teniu una mostra: 
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Divendres 8 de novembre:  

• Jocs de paraules. 

 

  

  

 

 

• Construïm el Patio de Babel. 

Les columnes de l’entrada han estat tunejades per convertir-les en les columnes que sostenen el 

nostre Patio de Babel. 
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Divendres 8 de novembre:  

• Gimcana descoberta de Mollerussa. 

El divendres a la tarda, amb l’ajut del Jaume Suau (professor jubilat), vam organitzar una gimcana 

per descobrir la ciutat de Mollerussa. Racons coneguts i anècdotes no tan conegudes varen omplir 

de diversió i coneixement aquests joves. 

  

  

• La Biblioteca també s’ha su-

mat al Patio de Babel. 
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