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Beca Premi d’Europa

L’any 2016 la ciutat de Girona va ser distingida
amb el Premi d’Europa per l'Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa en
reconeixement de les accions en l’àmbit
europeu.

L’Ajuntament de Girona a través de la beca
Premi d’Europa va oferir als joves de la ciutat
de Girona, a través dels seus centres educatius,
la possibilitat de visitar el Consell d’Europa i
els seus diferents òrgans i les altres
institucions europees a Estrasburg.



Beca Premi d’Europa

L’objectiu d’aquesta beca és promoure i
incentivar el desenvolupament de projectes i
iniciatives d’interès social, educatiu i solidari
que reforcin els lligams i el sentiment de
pertinença europea amb la voluntat de fomentar
el coneixement de la realitat europea, promoure
el compromís dels joves gironins amb Europa i
motivar el treball en equip, tot treballant els
valors de les llibertats democràtiques, defensa
dels drets humans i cultura de la pau.



El nostre Projecte Educatiu de Centre recull,
entre altres aspectes, la voluntat de:

•potenciar de forma extraordinària les llengües
estrangeres .

•oferir una formació de dimensió europea de
qualitat al seu alumnat mitjançant la
participació projectes i intercanvis, amb mires
cap a Europa.

•per estimular la diversitat de capacitats i
motivacions, tant la suficiència com
l’excel·lència.

El nostre centre



Descripció del projecte

#Euroteens ensembles! és un projecte de centre
per conèixer i donar a conèixer les institucions
europees, realitzant un intercanvi virtual a
través de la plataforma eTwinning entre quatre
centres de secundària procedents de les ciutats
europees agermanades amb Girona (Albi,
Reggio Emilia i Perpinyà).

Guiats pels seus professors, els alumnes
hauran de cercar informació sobre Europa,
debatre sobre diferents aspectes i crear material
didàctic per explicar diferents aspectes.



• Millorar el coneixement de la realitat europea a
través de l’aprenentatge cooperatiu entre iguals,
que porti a l’alumnat a l’acció directa i al
compromís.

• Promoure la creativitat tot produint i creant, per tal
que esdevingui productor tecnològic i no únicament
consumidor.

• Promoure el pensament crític de l’alumnat, tot
fomentat alhora valors de tolerància i respecte
davant la gran diversitat cultural, lingüística i
religiosa europea.

• Crear material educatiu amb activitats
d’aprenentatge significatives, destinades al
coneixement de la Unió Europea i les seves
institucions.

Objectius



• Seguiment i l’avaluació del projecte a nivell de
centre amb indicadors qualitatius i quantitatius en
diferents moments del projecte per tal de detectar i
introduir el canvis necessaris.

• Seguiment periòdic a nivell de socis.

• Control financer i seguiment del projecte per part
de l’ajuntament

• Difusió del projecte a nivell de centre i de ciutat, i
per part dels socis

Seguiment, avaluació i difusió 



• Lycée Laperouse de la ciutat d’Albi.

• Lycée Aristide Maillol de la ciutat de Perpinyà.

• Liceo Statale “A. Moro” de la ciutat de Reggio

Emilia.

• Institut Santiago Sobrequés i Vidal de la ciutat de 

Girona.

Centres participants



Centres participants



A qui va dirigit?

Dirigit a tots els alumnes de 4t d’ESO del nostre institut.



Metodologia

Projecte interdisciplinari i transversal.

Les activitats programades estan integrades dins
del currículum a través de diferents matèries
(Català, castellà, anglès, francès, tecnologia,
socials)

Es treballa a partir de l’aprenentatge cooperatiu
amb grups de treball de 4 alumnes, on cadascú té
un rol ben definit (el responsable, el coordinador,
el secretari i el supervisor).

Les activitats seleccionades es comparteixen 
amb els socis a través d'eTwinning.



Portal Europeu:  http://www.etwinning.net
ETwinning ens permet interconnectar els alumnes
dels quatre instituts de secundària, en un entorn de
treball virtual, segur i molt creatiu.



La ciutat de Girona acollirà una delegació europea
d’experts en educació procedents de les diferents
ciutats europees agermanades amb Girona.
Aquests delegats, preocupats pels escassos
coneixements que els joves tenen sobre la Unió
Europea, ens fan una petició concreta:

- la creació de material educatiu útil i pràctic, que
serveixi per millorar el coneixement que els joves
tenen de la UE i de les seves institucions, d’una
forma àmplia i profunda, i que pugui ser utilitzat
posteriorment per altres grups de joves.

Partim d’una situació simulada



BLOC 1: Coneixement de la Unió Europea

BLOC 2: Visita d’una ciutat europea

BLOC 3: Estrasburg, ciutat de les rutes

Blocs d’activitats



BLOC 1: Coneixement de la UE

En aquest bloc d’activitats, els grups cooperatius
treballen per conèixer i transmetre diferents
aspectes de la UE als alumnes de les altres ciutats
europees agermanades.

Han de preparar una forma de transmetre aquesta
informació que sigui amena i divertida, però també
correcta, completa i entenedora.



Dossier sobre Europa

Creació de la Unió
Fronteres geogràfiques i físiques

Inicis, objectius

Institucions europees

Finances
Educació EURO

BREXIT  migracions



Exemples d’activitats
Timeline digital
http://www.timetoast.com/



Ens visita Europe Direct

Activitat

“Joves actius a la Unió 
Europea” amb els 
alumnes de 4t d’ESO.

“Acostem Europa als 
gironins. Europa no ens 
ha de semblar tan 
lluny.”



Videoconferències



Cada grup d’alumnes ha d’organitzar la visita d’un
dia per una ciutat europea concreta i elaborar una
guia virtual que doni tota la informació necessària.
Després, a través d’eTwinning, les farem arribar a
les aules dels nostres socis europeus.

BLOC 2: 
Visitem una ciutat europea



Els grups de treball han
de crear una guia
descarregable amb els
principals punts d’interès
d’una ciutat:

https://jauntful.com

Exemples d’activitats



Construcció d’una pàgina web de Girona amb
els principals punts d’interès de la ciutat i les
llegendes en català, castellà, anglès i francès
http://www.tripomatic.com/
http://www.travellerspoint.com/membermap.cfm

Exemples d’activitats



Programa televisiu explicant 3 itineraris per a joves

Dirigit a estudiants estrangers de català de
Perpinyà i en anglès per a estudiants europeus

– Visita a Barcelona. Cada grup explica una
part de la ciutat

– Imatge/Tecnologia: Muntatge de la pel·lícula

Barcelona



A. Preparació del viatge
Es prepararà una guia de viatge totalment real,
amb les dades prèvies necessàries abans de
viatjar a Estrasburg.

Es buscarà el vol més apropiat (horaris, preu,
proximitat a la ciutat,...) allotjament (preu,
situació,...), organitzaran rutes que incloguin les
institucions europees que es visitaran i altres
llocs d'interès pels dies que duri el viatge.

BLOC 3: Estrasburg, ciutat de les 
rutes



http://www.traveldiariesapp.com/
http://www.trip-journal.com/

Exemples d’activitats



BLOC 3: Estrasburg, ciutat de les 
rutes
B. Cada grup crearà una petita guia/diari de
viatge.

Durant l’estada a Estrasburg, es realitzaran una
sèrie d’activitats que els alumnes recolliran en un
àlbum de fotos, guia de viatge i diari digital.

L’objectiu és donar una visió de la ciutat i de les
seves institucions i explicar el que es va
descobrint i aprenent, per això totes les imatges
hauran d’estar ben comentades, indicant el lloc
on s’han pres, per després compartir-ho a
Etwinning.



Exemples d’activitats

Guia de viatges amb
recorregut real, àlbum
de fotos penjades i diari.
http://www.trip-journal.com/



Preparem la visita a Estrasburg




