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Docents de cinc països inicien una estada a Mollet en el
marc del programa Erasmus +
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, i el regidor d’Educació i
Projectes Europeus, Raúl Broto, han rebut un grup de professors i
professores de centres educatius de Finlàndia, Grècia, Itàlia, Bèlgica,
Alemanya i de l’Escola Sant Jordi de Mollet. Tots ells han participat en el
programa europeu de mobilitat de mestres Erasmus + amb el projecte:
“EuroDreamCity: playing together in our European dream city” .
Aquest conjunt de 6 escoles va rebre l’any 2014 una subvenció del tipus Erasmus
+ (KA2) per tal de dur a terme el projecte: EuroDreamCity. Jugar junts en la
nostra ciutat europea ideal. Un dels objectius d'aquest projecte és construir una
consciència europea mitjançant l'ús de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC), les xarxes socials i les pràctiques innovadores que permeten
que els professors participants obtinguin una gran experiència en mètodes
d'ensenyament innovadors. A més, els docents tenen l’oportunitat de conèixer
altres sistemes educatius enriquint així la seva formació professional.
L’alcalde Josep Monràs, ha elogiat la tasca dels docents de l’Escola Sant Jordi i
del conjunt de professionals de l’educació de Mollet per formar part d’iniciatives
com aquesta, ja que suposa “una mostra més de les polítiques que
s’apliquen fa anys des de l’Ajuntament com és obrir les portes i mirar cap
a Europa per tal de compartir experiències, aprendre i també ensenyar el
que fem nosaltres” ja que en alguns casos “Mollet s’ha convertit en referent
europeu com es posa de manifest, per exemple, amb el nomenament
d’ambaixadora verda europea al ser guardonats amb l’European Green
Leaf o amb la capitalitat europea de l’esport l’any vinent”.
Des de l’Escola Sant Jordi, el seu director, Juan José Baños, ha destacat que en
el fons “aquest projecte de com hauria de ser una ciutat ideal serveix perquè
els alumnes coneguin d’altres països i utilitzin l’anglès per comunicar-se i
conèixer altres matèries”.
Així mateix, la coordinadora del programa, Nicoleta Di Bona, creu que “la gent
encara no és conscient de la importància d’iniciatives com aquesta” tot
esperant que “aviat aquests tipus de programes es normalitzin arreu
d’Europa”.

Els treballs que les 6 escoles han realitzat durant els dos primers anys de
projecte es poden consultar a la web www.eurodreamcity.eu

El col·lectiu de docents s’estaran a Mollet fins divendres per conèixer els llocs
més característics de Mollet i participar en un seguit d’activitats organitzades per
l’Escola sant Jordi.
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