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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 divendres a 5a hora com a hora de reunió setmanal (Per a conèixer-
ne els continguts: http://erasmusmarratxi.weebly.com/dia-a-dia.html).

2. Activitats duites a terme

2.1 Intercanvi Sixth Form College de Colchester, Essex, UK

• A principis de curs, al  mes de setembre,  es va manternir  una entrevista  in situ amb Mr 
Huggon,  responsable dels departament de llengües estrangeres de l'institut Sixth Form de 

http://erasmusmarratxi.weebly.com/dia-a-dia.html
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Colchester  a  la  població del  mateix nom. Iniciàrem el  procés  per  agermanar-nos  i  anar 
realitzar  futurs  intercanvis.  Decidírem que les  millors  dates  eren  a  principis  de  gener  i 
mitjans  febrer,  respectivament.  Aquest  intercanvi  ha  anati  dirigit  a  alumnat  de  1r  de 
Batxiller.

• S'han fet 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.

• Podeu trobar tota la informació al respecte al següent link

http://erasmusmarratxi.weebly.com/intercambio-con-el-reino-unido.html

2.2 Intercanvi Frauenlob-Gymnsium, Mainz, Alemanya.

• Intercanvi amb L'institut Frauenlob-Gymnasium de Magúncia, Alemanya. Bàsicament per a 
alumnat d'alemany de 3r d'ESO i 1 alumne de 1r de batxillerat. 

• Les dates de l'intercanvi han estat abans de les vacances de Nadal per tal d'interferir  el 
menys possible al currículum acadèmic, a Magúncia. I ens han visitat durant la setmana del 
pont de maig.  S'han fet 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.

Agraïments a tots els que ens ajudaren a fer ambdós intercanvis més profitosos. Donar les gràcies al 
professorat  acompanyant  a  Magúnica,  Jaume  Mateu,  director  del  centre,  i  Irene  García,  cap 
d'estudis de batxillerat. I a Inés Vidal, professora del departament d'anglès i membre del grup de 
programas internacionals, que acompanyà al coordinador Miquel Vidal a Colchester. 

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 centres  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 

http://www.frauenlob-gymnasium.de/contao/
http://erasmusmarratxi.weebly.com/intercambio-con-el-reino-unido.html
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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 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/4t d'ESO. 

• El   Sixth Form College,   a Colchester, Regne Unit. Pensat exclusivament per a l'alumant 
d'Anglès de 1r de Batxillerat. Tot i que el Sr. Huggon proposà que fos bienal, s'intentaria 
quees pogués dur a terme.

• 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. 
Reunions  continuades  i  les  activitats  duites  a  terme.  La  colaboració  d'aquests  pares  i 
alumnes ha estat fonamental per a la realització dels intercanvis. 

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

3. Propostes i millores

• Mantenir una hora de reunió setmanal.
• I a tenir en compte els següents punts de cara a futurs intercanvis :

◦ Elaboració i  revisió del següent formulari.  S'hi  afegirà  el  que es consideri  necessari. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5PRpIXQRovB6YXOYLLxYBUJucRdn
zS1rxpuOtGmeORq_AKA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5PRpIXQRovB6YXOYLLxYBUJucRdnzS1rxpuOtGmeORq_AKA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5PRpIXQRovB6YXOYLLxYBUJucRdnzS1rxpuOtGmeORq_AKA/viewform?usp=sf_link
http://www.iistelese.it/
https://www.colchsfc.ac.uk/
http://www.frauenlob-gymnasium.de/contao/
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◦ Fer firmar un compromís d'acceptació a l'alumnat que hiparticipi 
◦ Q comencin en diumenge o dilluns. 
◦ Compromís de les famílies i alumnat a participar a tots els esdeveniments. 
◦ Una farmaciola per les sortidesFarmaciola. 
◦ Fomentar l'agraïment. 
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