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Objectius:
● contribuir a  la formació de les persones a través de la 

cooperació,  la mobilitat i l’intercanvi de bones pràctiques 
entre diferents països europeus.

● fomentar la cooperació institucional per a la innovació, la 
creativitat i l’emprenedoria

QUÈ ÉS ERAMUS+?



Institut Torreforta (Tarragona) - Coordinador
 Escola Secundaria de Barcelos (P)
1st Gymnasio Agios Nikolaos (GR)

Amerikanska Szkola Podstatowa Gdynia (PL)
  

                   

ELS SOCIS



QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?
● Promocionar la nostra ciutat  a Europa.

● Aprendre/conèixer noves realitats a través dels 

sentits.

● Conèixer el patrimoni d’altres ciutats europees.

● Desenvolupar la capacitat de reflexió i l’autonomia 

en l’aprenentatge  

● Combatre els prejudicis envers altres cultures

● Fer servir la llengua estrangera per comunicar-se i 

treballar



QUÈ TREBALLAREM AQUESTS DOS ANYS?



COM TREBALLAREM?

● treball cooperatiu

● tota la classe, durant la classe ordinària

● en grups algunes tardes al centre (s’informarà dels 

dies)/altres hores

● a distància amb els alumnes del centres socis

● de forma presencial durant els intercanvis



LES TROBADES INTERCENTRES

DESEMBRE 
2018

MAIG 
2019

NOVEMBRE
2019

MAIG 
2020

BARCELOS GDYNIA AGIOS 
NIKOLAOS

TARRAGONA



La participació en aquest projecte està oberta a l’alumnat de 3r i 
4t d’ESO que:

- es comprometi a treballar durants els propers dos cursos. 
- presenti una carta de motivació explicant perquè vol 

participar.

 L’ alumnat participant



          El nombre de alumnes que podrà  viatjar als països socis és 

limitat.  

Criteris de selecció:

● adequació al perfil del projecte i les activitats a realitzar durant les mobilitats 

● grau d’implicació en el projecte

● responsabilitat  i iniciativa

● bona conducta i actitud positiva

● disponibilitat per acollir un estudiant durant la mobilitat




