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El curs passat vam realitzar un projecte interactiu i cooperatiu amb els alumnes de 2n d’ESO
del nostre centre i els alumnes de la “Talsu Viduskola 2” de Talsi, Letònia. Aquest projecte el
van dur a terme els alumnes que fan anglès com a 1a llengua utilitzant la plataforma
d’agermanament de centres eTwinning. El projecte girava entorn a un eix principal: els hàbits
saludables. Gran part de la feina per projectes realitzada per l’alumnat durant el curs 2017-18 la
podeu trobar al nostre blog: feschallenge.wordpress.com . Durant l’experiència eTwinning va
sorgir una gran connexió i sinergies entre les dues professores d’ambdós centres i vam decidir
solicitar una beca Erasmus + KA229. De les 408 sol·licituds d’educació primària i secundària
presentades arreu d’Espanya, el SEPIE (el Servei Espanyol per la Internacionalització de
l’Educació) va seleccionar-ne 173 i el nostre projecte va ser un dels afortunats, dotant-lo d’una
puntuació força alta i d’un ajut econòmic considerable.

Així doncs, a partir d’aquest curs al Montsuar iniciem un nou projecte Erasmus + KA229 que
porta per títol: “FES: Food, Environment and Sport. Let’s Be Healthier. Adopting and Adapting
Good Practices to Transform Our Communities.” El projecte està coordinat per la Marta
Chavarriga, professora d’anglès del centre i tutora de 3r d’ESO i tindrà una durada de 24
mesos. A més, s’ha creat un equip de professorat els quals el vehicularan i s’encarregaran de
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dur a terme les activitats programades. Una de les primeres actuacions que s’han realitzat és
l’assistència a les “Jornadas de formación inicial de asociaciones de intercambio escolar
KA229” celebrades a Madrid el 24 i 25 de setembre. Al mes de novembre el Director del nostre
centre i la coordinadora viatjaran a Talsi per a fer una visita que es coneix com “Job
Shadowing” a més de reunir-se amb l’equip de Talsi per planificar les diverses activitats que es
duran a terme durant aquest curs. Més endavant, al mes de març rebrem aproximadament 18
alumnes de Talsi durant una setmana per poder implementar les activitats que es recullen al
projecte i al mes de maig 18 alumnes de 3r d’ESO visitaran Talsi per continuar treballant en el
projecte. Val a dir que la selecció de l’alumnat que viatjarà a Talsi serà molt estricta i curosa i
l’equip Erasmus valorarà aspectes com l’actitud, l’interès en el projecte i les notes de l’alumnat
de 3r, prioritzant els que fan anglès com a 1a llengua. Com ja hem mencionat, el projecte té
una durabilitat de 24 mesos, això vol dir que els alumnes que facin 4rt d’ESO al curs 2019-20
continuaran realitzant activitats relacionades amb el projecte, i participaran en l’intercanvi 18
alumnes diferents dels que viatjaran enguany. Aquest no és tan sols un projecte de llengua
anglesa, sinó que es tracta d’un projecte que esperem que transformi el nostre centre i la
nostra ciutat.
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