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1. Conéixer i difondre els valors 
europeus: la inclusió i equitat, la 
diversitat, el multilingüisme i la 
interculturalitat, la transició ecològica i 
digital. 

2. Millorar i compartir  l’experiència 
professional dels docents (didàctica, 
formació, gestió) i d’aprenentatge de 
l’alumnat en un entorn europeu. 

3. Aplicar els resultats dels projectes 
en la comunitat educativa (didàctica, 
gestió i relacions amb l’entorn). 

4. Treballar per la sostenibilitat dels 
projectes i fer del centre un espai de 
convivència amb qualitat educativa. 

OBJECTIUS: 

ERASMUS+ EN EL SERPIS

1.

Internacionalització i 
dimensió europea de 
l’educació



PROJECTES REALITZATS

Aprender a enseñar Europa Enseñando Europa

Europa, ti vedo e ti vivo Europa cerca

• 11 participants 
• Mob. d’observació:8 
• Mob. de formació: 3 
• Coord.: Mar Lorente 

• 11 participants. 
• Mobilitats d’observació: 6 
• Mobilitats de formació: 5 
• Coord.: Mar Lorente 
  

• 10 participants. 
• Mob. d’observació: 
• Mob. de formació: 
• Coord.: Silvia Chordà

• 10 participants docents 
• 23 participants alumnes. 
• 5 centres socis. 
• Coord.: Chelo Grau
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PROJECTE EN 
DESENVOLUPAMENT

Mirar Europa para innovar en las aulas
• 20 participants. 
• Mobilitats d’observació: 13 
• Mobilitats de formació: 6 
• Mobilitats de docència: 1 
• Coord.: Virginia Pla 
  2019-22

KA101

3.

NOUS REPTES: 
PROJECTES AMB 
L’ACREDITACIÓ 

ERASMUS 2021-27

• Participants:  
• ALUMNAT: Intercanvis escolars 
• PROFESSORAT:  

• Mobilitats d’observació
• Mobilitats de formació  

• Coord.: Virginia Pla 
  



Millorar la competència comunicativa en llengües estrangeres. 

Millorar la competencia digital. 

Ampliar el coneixement en valors europeus i en els ODS. 

Intercanviar coneixements i desenvolupar relacions interpersonals  
amb alumnat d’altres països. 

Tindre experiències en altres centres educatius europeus. 

Conéixer noves cultures en entorns formals i no formals. 

CARACTERÍSTIQUES 
dels projectesObjectius específics (alumnat)
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CONTACTES

França
Itàlia

RRumania

Grècia

Polònia

Rep. Txeca

Lituania
Centres educatius socis

5.

Portugal


