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El Catà continua desenvolupant les
habilitats del segle XXI mitjançant
Erasmus+
Representants de l'institut es desplacen a Turquia per rebre formació

Redacció 03.12.2019 | 19:10

El Catà continua desenvolupant les habilitats del segle XXI mitjançant Erasmus+ | Catà

En el marc del projecte Erasmus+ TRIP, el coordinador local, Albert Bacardit, i la coordinadora

pedagògica de l'Institut Guillem Catà, Alba Brucart, s'han desplaçat a la localitat de Gaziantep (Turquia)
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per rebre formació metodològica i coordinar futures mobilitats d'alumnes. El programa té com a

objectiu vehicular les habilitats del segle XXI utilitzant la metodologia de l'aprenentatge basat en

projectes per desenvolupar i implementar la inclusió social dins el currículum escolar. Hi han participat

professors de Bahcesehir College a Gaziantep (Turquia), Súkromná Obchodná Akadémia, a Zilina

(Eslovàquia), Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych a Nidzica, (Polònia), Simonas Gaudesius Gymnasium a

Silales (Lituània) i de l'Institut Guillem Catà.

Després de l'èxit d'anteriors programes com YES o WISH (aquest últim premiat com a exemple de

bones pràctiques educatives), s'espera que la bona línia de treball amb algunes de les entitats

mencionades continuï donant els seus valuosos fruits acadèmics. En pròximes mobilitats als països

d'aquests instituts, alumnes i professors de les entitats educatives es trobaran per experimentar amb la

creació d'una agencia virtual de turisme que fomenti la inclusió social. S'espera que la metodologia

desenvolupada es continuï integrant progressivament dins el currículum escolar i serveixi així per

formar futurs professionals del sector turístic i empresarial.

Més informació

Un mort i 157 ferits per un accident d'avió a Istanbul.  

L'escola Diocesana de Navàs ha rebut els alumnes d'Erasmus.  

Brussel·les retallarà les ajudes a Turquia per la pugna amb Xipre.  

Per comentar has d'iniciar sessió o registrar-se.

Els comentaris estan subjectes a moderació prèvia i han de complir les Normes de Participació
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