Dijous, 30 de maig de 2018 Número 1.191 Any XXXIII

l’Escola
diaridelescola@diariodemallorca.es Redacció i col·laboradors: Jaume Mateu, Bartomeu Font, Biel Gomila i Guillem Monserrat.

PROJECTES INTERNACIONALS A ITÀLIA

Pràctiques a
Itàlia per a
alumnes de sis
centres illencs
 Nou alumnes de cicles formatius de grau mitjà

realitzen, entre el 12 de maig i el 19 de juny, una
estada formativa a la ciutat italiana de Vicenza
REDACCIÓ
PALMA

El CEPA Francesc de Borja Moll,
els instituts IES Berenguer d’Anoia d’Inca, IES Maria Àngels Cardona, IES Sineu i els centres concertats CC Aula Balear i CC Es Liceu participen aquest curs en el
projecte Erasmus en consorci entre la Conselleria d’Educació i un
grup d'instituts i centres concertats de les Illes Balears.
El projecte suposa enviar alumnes de cicles formatius de grau
mitjà d'Activitats Comercials, Electromecànica de vehiclesautomòbils, Gestió administrativa, Preimpressió digital i Sistemes microinformàtics i xarxes a fer la
meitat de les seves pràctiques formatives en empreses a la ciutat de
Vicenza, situada a la regió de Vèneto, a Itàlia.
Aquesta experiència és molt

enriquidora ja que, a més del que
representa en el desenvolupament i maduresa del propi alumnat, pel fet de sortir del seu país i
haver d'utilitzar un altre idioma i
adaptar-se a uns costums i una
manera diferent de fer les coses,
Vicenza és una de les capitals
mundials de la joieria d'or, ocupa
el tercer lloc entre les ciutats industrials del país i actualment és
Patrimoni de la Humanitat.
Aquests  alumnes han dut a
terme la seva estada formativa
del  de maig al  de juny, realitzant tasques relacionades amb
els continguts dels respectius cicles formativus cursats.
Els alumnes varen partir amb la
professora M. Antonia Espigares,
que els va acompanyar durant la
primera setmana. La tercera setmana, el professor Juanjo Martín
realitzarà una visita de seguiment
de l'estada.

Els alumnes de centres públics i concertats que participen en aquest projecte Erasmus.

Els alumnes de Mallorca i Menorca realitzaran les seves pràctiques a empreses de Vicenza.

ERASMUS A ITÀLIA

ERASMUS A ITÀLIA I FINLÀNDIA

Alumnes de l’IES Santa Margalida, a Torí

Alumnes de l’IES Ramon Llull, a Carrara

 EL DEPARTAMENT DE FP DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT (SSC) DE L'IES
SANTA MARGALIDA fa 4 anys que participa a través d'un projecte en comú, amb altres centres de les
Illes Balears, de les beques Erasmus+. Durant aquest curs, els alumnes Antonio Domínguez, Amparo
Fiol, Margarita Serra, Maria del Mar Reynés i Joana Francesca Ramon gaudeixen d’una beca a Torí.
Varen partir dia 4 de maig i passaran 5 setmanes en aquesta ciutat italiana.

 QUATRE ALUMNES DEL CFGM D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
DE L’IES RAMON LLULL han gaudit d'una beca Erasmus+. Gràcies a aquestes beques, tres alumnes realitzen les seves pràctiques en una associació per a persones amb diversitat funcional a Carrara (Itàlia) i una altra realitzarà part del seu mòdul de formació en una entitat per a persones
majors de la localitat a Turku (Finlàndia).

