
	
 
DECLARACIÓ DE POLÍTICA ERASMUS 
 
El punt de partida pel que fa a la internacionalització és la realització de dos 
intercanvis:  
 

• A tercer d’ESO es fa un intercanvi lingüístic i cultural amb dos instituts 
alemanys d’Hamburg. 

• Intercanvi lingüístic i cultural amb una escola francesa bretona a 
Lannion a 4t d’ESO, que comença amb correspondència entre els 
alumnes el curs anterior. 
 

Aquests intercanvis són una experiència que és molt ben valorada i que 
resulta molt enriquidora pels nostres alumnes. És per això que ens plantegem 
ampliar les nostres experiències d’internacionalització. 
 
També estem oferint el Batxillerat Dual que permet als nostres alumnes de 
Batxillerat que ho desitgin obtenir el títol acadèmic de Batxillerat dels Estats 
Units (High School USA). Per obtenir aquesta titulació els alumnes han de 
realitzar una forta immersió en la llengua anglesa. 
 
Els objectius que ens plantegem respecte la internacionalització són els 
següents: 
 

• Oferir la possibilitat de realitzar les pràctiques de Formació en Centres 
de Treball del Cicles Formatius de Grau Superior a empreses 
estrangeres situades a Europa. 

• Incrementar progressivament la quantitat d’alumnes que puguin 
accedir a realitzar les pràctiques a l’estranger. 

• Treballar perquè en un futur proper els professors puguin accedir a 
realitzar mobilitat. 
 

S’estabirà un pla de seguiment que permeti una avaluació periòdica del 
funcionament i dels resultats del Plans de Mobilitat. Aquesta avaluació la 
realitzarà l’Equip de Programes Internacionals i mobilitat (EPIM), es farà com 
a mínim anualment i es presentarà a Direcció. 
 
L’Escola Ginebró seleccionarà els seus socis de diferents formes, mitjançant 
contactes que realitzen els professors que formen part de l’Equip de 
programes internacionals de tres formes diferents: 
 

• L’equip es posa en contacte amb els centres amb els quals realitza 
intercanvis actualment, a Hamburg (Alemanya) i a Lannion (França). 

• L’Escola rep una petició de contacte o visita de centres d’altres països. 
S’analitza la proposta i si és d’interès s’estableix contacte per concertar 
visites preparatòries. 

• L’Escola es posa en contacte amb centres d’altres països mitjançant els 
acords que estableix el Departament d’Ensenyament de Catalunya. 

 
L’Equip de Programes Internacionals i mobilitat (EPIM) contactarà amb 
centres similars d’altres països, de característiques similars a les nostres per 
veure si els interessa realitzar programes d’intercanvi. 



	
En cas necessari ens posaríem en contacte amb empreses que gestionen 
l’ajuda per contactar amb partners. 
 
Les àrees geogràfiques inicials serien França i Alemanya perquè ja tenim 
contactes amb centres que ens permetran fer mobilitat. Estem oberts a altres 
països de la Unió Europea i més endavant a altres països fora de la Unió 
Europea. 
 
Els grups objectiu serien els següents: 
 

• ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS: En un principi i principalment 
ens volem centrar en estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior 
per realitzar pràctiques en empreses europees, no descartem en un 
futur ampliar-ho a Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

• PROFESSORS: Volem que en un futur proper els professors que puguin 
participar en mobilitats Erasmus per intercanviar experiències i 
competències professionals amb institucions d’altres països. 

 
Com s’organitza l’Escola per implementar els projectes de cooperació 
internacional? 
 
Partint de la idea d’internacionalització de l’Escola Ginebró, la Direcció té com 
a principal prioritat poder participar en la mobilitat Erasmus + per tal que els 
seus alumnes de Formació Professional, puguin realitzar pràctiques en 
empreses europees.  
 
També, en un futur, establir projectes internacionals de cooperació amb 
altres centres que ens permetin millorar les competències lingüístiques, 
d’innovació, de transferència tecnològica i digitalització de l’escola. 
 
Ens agradaria que en un futur proper el professorat de l’Escola pugui 
participar en projectes de “job shadowing” per facilitar la innovació 
pedagògica i competencial. 
 
L’Equip de Programes Internacionals i mobilitat (EPIM), així mateix fomentarà 
l’intercanvi d’experiències docents amb professorat d’altres països, per tal 
d’incorporar pràctiques innovadores. 
 
Com pot ajudar a la modernització? 
 
Volem que els nostres alumnes millorin les habilitats i competències per poder 
mantenir-se al dia amb el progrés tecnològic que Europa necessita. Com a 
futurs treballadors han d’estar altament qualificats i ser flexibles per poder 
millorar la serva empleabilitat. Com que les habilitats i competències 
necessàries canvien molt ràpidament, l’aprenentatge basat en el treball és 
essencial, i encara més si es dóna en un país diferent, on és necessari millorar  
l’aprenentatge d’idiomes. 
 
 
 
 
 



	
Els objectius que ens plantegem com a centre són: 
 
- Que els alumnes puguin millorar les seves competències lingüístiques, com 
els següents: 
 
- Incrementar el número d’alumnes que milloren les seves competències 
professionals i “soft skills”. 
 
- Fomentar la transparència en les convocatòries i la forma d’accedir al 
programa Erasmus perquè hi hagi igualtat de condicions. 
 
- Incorporar mètodes i bones pràctiques a través de la participació del 
professorat en “job shadowing” i gràcies a això aconseguir una major 
implicació del professorat en els programes europeus. 
 
- Incrementar el nivell d’excel·lència del centre, donant la màxima visibilitat 
internacional a les seves accions. 
 
 
	


