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Quins païssos participen?Què és el Comenius?

El Programa Comenius és una iniciativa europea

dins del Programa d’Aprenentatge Permanet (PAP)

que permet que l'alumnat de diferents països treballe

i col·labore en un mateix projecte educatiu. El

coneixement de les noves tecnologies, d’aspectes

culturals i la pràctica de llengües estrangeres són

alguns dels beneficis que aporta aquesta experiència.

Les actuacions del programa Comenius es duran

a terme amb nou centres europeus i consisteix en

l’elaboració de diversos materials per part de l’alumnat

i professorat dels països participants.

Quines tasques realitzarem?

El projecte té una duració de dos anys en els quals

es desenvolupen diferents tipus de tasques al voltant

del tema central del projecte “TRADITIONS AND

CELEBRATIONS”. S’elaboraran materials amb

material fungible com llibrets, calendaris, reculls de

contes tradicionals. També material digitals com

presentacions en format DVD o Power Point. Es

realitzaran videoconferències entre alumnes,

intercanvi d’ e-mails i felicitacions nadalenques.

També durem a terme diferents celebracions a nivell

de centre com el Dia d’Europa o el Dia Europeu de

les llengües.

Al mes de novembre, concretament del 23 al 27,

rebrem la visita dels representants europeus al nostre

centre. Durant aquestos dies realitzarem moltes

activitats on necesitarem ajuda i col·laboració familiar.

Quí dona suport al projecte?

La Conselleria d’Educació, el Ministeri d’Educació

i la Unió Europea donen suport econòmic i

organitzatiu al programa amb la intenció de potenciar

l’intercanvi d’experiències i potenciar l’aprenentatge

de l’Anglés.

On puc seguir el projecte?

A la web del centre, www.fgarciasanchiz.es,

disposeu d’un apartat específic per a seguir tota la

informació específica que es desenvoluparà durant

apuestos dos anys.

També existeixen, a la mateixa secció, dos Aules

Virtuals informatives, una en Valencià i propia de

l’escola amb la intenció de poder seguir totes les

activitats escolars que realitzem al projecte i altra

Aula Virtual en Anglès per a seguir totes les activitats

que es desenvolupen a nivell europeu.
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