
 

Declaració política Erasmus
L'estratègia Individual per la internacionalització de les activitats de l'Institut Montsià segueix la 
següent planificació.

Punt de partida: L'Institut Montsià ja ha participat anteriorment en programes europeus d'intercanvis
en estàncies FCT amb el centre John Ogilvie High School de Hamilton (Escòcia), i ha estat una 
experiència molt positiva.

Objectius
• Millorar la formació integral dels nostres alumnes
• Perfeccionar els coneixements lingüístics
• Conèixer l'entorn laboral en empreses d'altres països
• Descobrir nous horitzons a nivell professional i personal
• Visitar i conèixer altres costums i cultures
• Integrar el valor adquirit en l'experiència del programa d'intercanvi a l'entorn socio-

econòmic de la zona

Pla d'actuació
El centre educatiu disposa d'un equip de treball que seguirà les següents estratègies:

• Es comptarà amb un grup de tutors i tutores amb suficient competència lingüística i de 
gestió formativa

• Es seleccionaran els alumnes participants en el programa segons els criteris determinats per 
aquest equip de treball

• Es programaran reunions informatives
• Es facilitarà la integració en competència lingüística en els llocs d'estada i amb rutes 

turístiques a realitzar a la zona de competència.

Seguiment i avaluació periòdica
• Serà efectutat, de manera periòdica, el seguiment i avaluació de l'estada mitjançant 

l'aplicatiu informàtic qBid, això com la recollida d'informació mitjançant enquestes de 
satisfacció.

• S'introduiran mesures correctores en cas de desviacions relacionades amb el programa, si 
fóra necessari

Principals socis
El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya proporciona contactes amb altres 
centres educatius europeus, a més alguns tutors o tutores disposen de contactes en universitats 
europees que poden facilitar la mobilitat entre centres

Àrea geogràfica
Les àrees geogràfiques d'interès són: França. Itàlia, Regne Unit, Irlanda i Alemània



 

Els grups objectiu de la mobilitat
Els grups objectius destinataris de les activitats de mobilitat són els alumnes i professors implicats 
en cicles formatius de grau superior (short cycle) en institucions i centres de treball per a la 
realització de pràctiques. 
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