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1. Composició del grup
La coordinació de Programes Internacionals va ser creada per primera vegada a l'inici del curs
escolar 2015-16. N'han format part un grup de professors de diferents departaments, essent el
coordinador en Miquel Vidal i Riutort, professor de Clàssiques amb plaça definitiva al centre des
del curs 2003-04. S'estableix el dilluns a 2a hora com a hora de reunió setmanal (Per a conèixer-ne
els continguts: http://erasmusmarratxi.weebly.com/dia-a-dia.html).
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2. Activitats duites a terme
2.1 E-twinning i creació de la web “International Programmes IES
Marratxí”
Ja a finals del curs anterior es varen fer els cursos que la plataforma e-twinning oferia on-line per tal
d'aconseguir la insígnia i entrar a formar part d'aquesta gran plataforma de docents i estudiants. Es
realitzaren esboços de projectes que es varen anar penjant a la web de Programes Internacionals
http://erasmusmarratxi.weebly.com
Mitjançant e-twinning hem anat contactant amb diferents projectes i centres. El grup de Programes
Internacionals del centre va contemplar les diferents opcions que se'ns anaven presentant. Cap a
finals d'octubre fixàrem un intercanvi cultural amb l'Istituto d'Instruzione Superiore Telesi@ de
Telese Terme de la Província de Benevento a la Campània (Itàlia). El nostre objectiu ha anat dirigit
sobretot per a l'alumnat de 3r d'ESO, donat el fet que no tenia programat cap viatge extraescolar per
aquest curs.

2.2 Intercanvi Itàlia.
•

Feta la selecció de l'alumnat s'estableix el dilluns horabaixa i/o el dilluns durant el primer
pati per a reunions, elaboració i programació d'activitats i feines que es duran a terme.

•

Les dates de l'intercanvi seran definitivament del dimecres 9 al dimecres 16 de març, a l'Ies
Marratxí i del dimecres 20 al dimecres 27 d'abril a l'Istituto Telesi@. Es fan repetides
reunions amb els pares els dilluns horabaixa per preparar l'intercanvi.

•

Contactam amb l'agència de viatges Massanella per tot allò referent a bitllets d'avió,
assegurances i trasllats.

•

Elaboració tríptic d'activitats de Marratxí i de Telese
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•

Agraïments a tots els que ens ajudaren a fer l'intercanvi més profitós. Al Departament
d'anglès per preparar una sortida a Palma tipous Ginkana, a Sílvia Campins per acompanyar
els italians a l'Ajuntament i a la fira del fang, fora del seu horari lectiu i sobretot a María
José García Garcera per ser la professora acompanyant. I les famílies i els estudiants.

2.2 Formació Professional i Erasmus+
El nostre centre participa del programa Erasmus + a través del consorci que la Conselleria
d'Educació gestiona i coordina. Aquest projecte en consorci es troba emmarcat en el projecte
Erasmus + KA102. Uns 20 centre de totes les Illes Balears formen part del Consorci, i entre aquests
centres es reparteixen les beques assignades a alumnes i professors.
Els projectes de mobilitat de formació professional del programa Erasmus+ tenen com a objectiu
augmentar les oportunitats de formació a l'estranger del alumnes d'FP i proporcionar-los-hi les
habilitats necessàries per a la transició des de l'àmbit de l'educació i la formació al mercat laboral.
El nostre centre participa del conveni 2015-1-ESO1-KA102-014810 (mobilitat per a l'aprenentatge
d'estudiants i personal de formació professional) del Programa Erasmus+, que té com a objectiu
oferir als nostres alumnes del cicles formatius de grau mitjà l'oportunitat de realitzar estades
formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del
mòdul d'FCT.
Des de Coordinació de Programes Internacionals hem donat difusió mitjançant la web a tot allò
referent a Erasmus+ a la Formació Professional del centre.

2.3 Participació a les Jornades Erasmus+ a les Illes Balears
El 28 d'octubre de 2015, el director del centre, Jaume Pau Mateu, la cap de departament de Salut,
Xesca Martorell, i Miquel Vidal, coordinador de Programes Internacionals, assistírem a la Jornada
informativa de Movilitat d'alumnes de grau mitjà. Óscar Millán informa de les directrius a
seguir per continuar en el projecte Erasmus+ mitjançant el Consorci de la Conselleria d'Educació en
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el que el nostre centre hi prèn part.
El 26 de gener de 2016, el coordinador Miquel Vidal assistí a la Jornada informativa d'Erasmus+
en Educació Escolar, a càrrec del sr. Andrés Ajo Lázaro, Director de la Unidad de Educación
Escolar y de Personas Adultas del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación,
SEPIE.

2.4 Reunions in situ amb escoles del Regne Unit
S'ha contactat amb diferents escoles del Regne Unit. Unes quantes de la població de Colchester, del
comtat d'Essex estan interessades en agermanar-se amb l'IES Marratxí. Aprofitant un viatge
personal a la ciutat londinenca, es fixa una entrevista amb cadascuna d'elles per a tractar in situ
possibles intercanvis culturals: CRGS, ST. MARY'S SCHOOL i SIXTH FORM COLLEGE.

2.5 Your Europe, Your say! 2016. Brussels
Se'ns demana forma part del YEYS del 2016. Feim la inscripció i demanam opinió a uns alumnes
de 1r de Batxillerat a la següent qüestió:
Wars and persecution have forced more people than ever to flee their homes on a perilous journey
to a better life. Put yourself in the shoes of Europe’s policy-makers: how should we treat those
seeking refuge and safety at our borders?

2.6 Futurs intercanvis
S'han establit una relació continuada amb diferents centres, uns d'ells ja esmentats anteriorment, per
poder realitzar tasques conjuntament i intercanvis culturals pel proper curs 2016-17.
•

L'institut Frauenlob-Gymnasium de Magúncia, Alemanya. Bàsicament per a alumnat
d'alemany de 3r d'ESO i Batxillerat.

•

L'institut Märkisches Berufskolleg Unna , a Alemanya. La directora d'aquest centre, sra.
Angelika Burkholz ens va fer una visita per conèixer el nostre centre. Dirigit a l'alumnat de
Formació Professional i de 3r d'ESO, com Job Shadowing, si s'escau.

•

El Sixth Form College, a Colchester, Regne Unit. Pensat exclusivament per a l'alumant
d'Anglès de 1r de Batxillerat.

•

L'institut de Rzeszów a Polònia. Per a 3r d'ESO.

•

Continuar el link amb l'istituto Telesi@, de Telese Terme, província del Benevento, regió de
la Campània a Itàlia. Per a 3r d'ESO, 1r Batxillerat i alumnat Llatí de Batxillerat, si s'escau.

2. Valoració.
•

Els vincles establerts entre les famílies i la coordinació de Programes Internacionals.
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Reunions continuades, activitats de cap de setmana i qualque sopar de germanor per
comentar tot plegat. La colaboració d'aquests pares i alumnes ha estat fonamental per a la
realització de l'intercanvi amb Itàlia.
•

La col.laboració i implicació de tots els membres que formen el grup de Programes
Internacionals

3. Propostes i millores
•
•

•

Assistir a la CCP, quan s'escaigui, per tal de poder informar de tot el que es dugui a terme
durant el curs als departaments, i així el claustre podrà estar més ben informat sobre
Programes Internacionals.
Tenint en compte que l'actualització de la web de Programes Internacionals amb una gran
quantitat de visites diàries, exigeix molta més dedicació i vist que el proper curs hi haurà
molts més intercanvis, la qual cosa afectarà a un nombre més elevat d'alumnes, sense oblidar
la difusió de l'Erasmus+ a Formació Professional, consideram que s'hauria d'augmentar la
dotació horària d'aquesta coordinació.
Mantenir una hora de reunió setmanal amb la incorporació de na Irene García, cap d'estudis
de Batxillerat, i na Juana María Martínez, cap del departament d'alemany. Llavors el grup
quedaria de la següent manera:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Jaume Pau Mateu, Director
Miquel Vidal, Coordinador
Irene García, Cap d'Estudis de Batxillerat
Inés Vidal, Departament d'Anglès
Juana María Martínez, Subcap del Departament d'Alemany
María José García, Departament de Biologia i Geologia
Silvia Campins, Departament de Tecnologia
Aina Peña, Departament de Català
Antònia Rotger, Departament de Català
Xesca Martorell, Cap Departament de Sanitat

