
 

          

 

PROJECTE ERASMUS+ A L'IES SES ESTACIONS

L’experiència va ser d’allò més enriquidora tant des del punt de vista professional 

com personal, compartint i intercanvi

nostre alumnat, com posar en comú recursos i materials disponibles tant per al 

professorat com per als nostres estudiants de cicles formatius.

Això va fer que compartíssim amb professorat de Grècia, Croàcia, I

Franca, Alemanya, Àustria, entre d’altres, les seves i les nostres experiències 

professionals a qualsevol nivell educatiu, des de l’

passant per la secundària i els cicles formatius. Vàrem treballar en e

grups de diferents nacionalitats i utilitzant la ciutat de Dublín, els seus ciutadans i les 

seves institucions per posar en pràctica treballs que després exposàrem i debatérem 

en comú. 

                    

PROJECTE ERASMUS+ A L'IES SES ESTACIONS

Durant el mes de juliol de 2015 les 

professores del departament 

d’administratiu de l’IES Ses 

Estacions, Mónica Vicens i Xesca

Adrover, vàrem tenir la oportunitat 

d’assistir a un curs sobre 

metodologia corporativa a la capital 

de la República d’Irlanda, Dublín, 

amb un programa Erasmus + adreçat 

a professorat. 

El principal objectiu va ser 

intercanviar experiències en la 

nostra tasca docent amb professorat 

de tretze diferents nacionalitats 

europees, a la vegada que vàrem fer 

una total immersió en llengua 

anglesa. 

L’experiència va ser d’allò més enriquidora tant des del punt de vista professional 

com personal, compartint i intercanviant maneres de desenvolupar les classes amb el 

com posar en comú recursos i materials disponibles tant per al 

professorat com per als nostres estudiants de cicles formatius. 

Això va fer que compartíssim amb professorat de Grècia, Croàcia, I

stria, entre d’altres, les seves i les nostres experiències 

sevol nivell educatiu, des de l’educació primària a la universitària, 

passant per la secundària i els cicles formatius. Vàrem treballar en e

grups de diferents nacionalitats i utilitzant la ciutat de Dublín, els seus ciutadans i les 

seves institucions per posar en pràctica treballs que després exposàrem i debatérem 
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d’assistir a un curs sobre 
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amb un programa Erasmus + adreçat 
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ca docent amb professorat 

de tretze diferents nacionalitats 
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ant maneres de desenvolupar les classes amb el 

com posar en comú recursos i materials disponibles tant per al 

Això va fer que compartíssim amb professorat de Grècia, Croàcia, Itàlia, Polònia, 

stria, entre d’altres, les seves i les nostres experiències 

educació primària a la universitària, 

passant per la secundària i els cicles formatius. Vàrem treballar en equip formant 

grups de diferents nacionalitats i utilitzant la ciutat de Dublín, els seus ciutadans i les 

seves institucions per posar en pràctica treballs que després exposàrem i debatérem 



 

          

 

Pel que fa al nostre cicle formatiu de grau superior d’

impartim el mòdul que s’anomena “Simulació empresarial”

continguts en anglès amb els nostres alumnes, i aquest curs ens ha esta

utilitat, no sols per fer immersió en anglès des d’una de les univers

prestigioses a nivell internacional, Trinity College, en el centre de la ciutat de Dublín, 

com també per posar en pràctica amb el nostres alumnes tot allò que hem après.

A nivell personal hem fet noves amistats i hem après del caràcter obert i am

la gent irlandesa, ens hem empapat de la seva música, la seva cultura i les seves 

tradicions des del cor de la capital de la terra 

Des d’aquí volem agrair a totes les persones i institucions que ho han fet possible, 

esperant que sigui el començament d’una llarga singladura d’intercanvi entre 

professorat i alumnat de cicles formatius

 

                    

Pel que fa al nostre cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances, 

impartim el mòdul que s’anomena “Simulació empresarial”, en el que desenvolupam 

continguts en anglès amb els nostres alumnes, i aquest curs ens ha esta

er fer immersió en anglès des d’una de les univers

prestigioses a nivell internacional, Trinity College, en el centre de la ciutat de Dublín, 

com també per posar en pràctica amb el nostres alumnes tot allò que hem après.

A nivell personal hem fet noves amistats i hem après del caràcter obert i am

la gent irlandesa, ens hem empapat de la seva música, la seva cultura i les seves 

tradicions des del cor de la capital de la terra del trèvol. 

Des d’aquí volem agrair a totes les persones i institucions que ho han fet possible, 

el començament d’una llarga singladura d’intercanvi entre 

de cicles formatius a nivell europeu. 

 

Administració i Finances, 

, en el que desenvolupam 

continguts en anglès amb els nostres alumnes, i aquest curs ens ha estat de gran 

er fer immersió en anglès des d’una de les universitats més 

prestigioses a nivell internacional, Trinity College, en el centre de la ciutat de Dublín, 

com també per posar en pràctica amb el nostres alumnes tot allò que hem après. 

A nivell personal hem fet noves amistats i hem après del caràcter obert i amigable de 

la gent irlandesa, ens hem empapat de la seva música, la seva cultura i les seves 

Des d’aquí volem agrair a totes les persones i institucions que ho han fet possible, 

el començament d’una llarga singladura d’intercanvi entre 


