Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Provençana

Declaració de la Política Erasmus
de l’Institut Provençana
L'Institut Provençana té una clara vocació internacional i participa des de 1998 en projectes de
mobilitat europeus. La promoció de la mobilitat europea és un dels nostres objectius estratègics
i forma part del Projecte Educatiu del Centre (PEC). Des de l’any 2007 el nostre centre ha dut a
terme projectes de mobilitat d'estades en empreses a França gràcies a la participació en el
programa Erasmus. Any en el qual vam obtenir la Carta Erasmus per a l'Educació Superior
(ECHE en anglès), que va ser renovada per al període 2014-2020.
Des del 2010 pertanyem a la xarxa Netinvet, una associació europea de cooperació entre instituts
que realitzen estudis superiors de Comerç internacional i Transport i logística, amb l’objectiu de
promoure la mobilitat d'estudis i de pràctiques en empreses europees. Aquest projecte ha permès
la realització d'un intercanvi anual d'estudiants entre els instituts francesos i l'Institut Provençana,
arribant a establir relacions a llarg termini.
A mesura que han passat els anys, hem ampliat i reforçat les nostres relacions amb de diferents
països, realitzant mobilitats a Alemanya, Àustria, Eslovènia, França, Itàlia o el Regne Unit.
Gràcies a aquestes relacions s'han desenvolupat projectes de mobilitat internacional dels quals
s’han pogut beneficiar, tant l’alumnat com el personal del centre, les empreses i altres institucions
afins.
A l'Institut Provençana creiem que és una excel·lent oportunitat, tant per als nostres estudiants
com per al personal del centre. En les mobilitats d’estudiants, organitzem mobilitats de pràctiques
(SMP – Sudent Mobility for Placements) i mobilitats d’estudis (SMS – Student Mobility for Studies)
en els nostres centres associats, per a l’alumnat de grau superir, permetent completar la seva
formació en els centres europeus d'educació superior. Per al personal del centre, organitzem
mobilitats formatives (STT – Staff Mobility for Training) en empreses i cursos de formació.
El nostre institut és un centre de formació de professorat de referència a la zona. Tenim
professorat que parla amb fluïdesa una llengua estrangera i que ha dut a terme la formació
necessària per utilitzar la metodologia AICLE en les seves sessions. Això suposa que poden
impartir algunes unitats formatives en anglès o francès, millorant de les competències
lingüístiques del nostre alumnat alhora que faciliten la integració dels estudiants visitants.
El nostre centre també participa en diferents centres de mobilitat i xarxes europees de cooperació
transfronterera amb altres instituts i institucions educatives per dur a terme projectes de mobilitat
que permetin millorar la qualitat de la formació professional, intercanviar experiències amb
centres estrangers i obrir nous camins de desenvolupament professional i humà a la nostra
comunitat educativa.
A l' Institut Provençana tenim com a principals objectius en la nostra estratègia
d'internacionalització:
• Millorar els resultats en l’educació superior i la formació professional contribuint a
l’aprenentatge al llarg de la vida.
• Millorar la qualitat de l'educació superior mitjançant la cooperació transfronterera entre
institucions educatives i empreses i la promoció de la innovació educativa.
• Reforçar l'estratègia europea 2020 per reduir l'abandonament escolar i incrementar la
població amb estudis superiors.
• Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en projectes de mobilitat,
garantint valors com la transparència, la inclusió i la igualtat d'oportunitats.
• Desenvolupar relacions de cooperació europea de qualitat i sostenibles en el temps per
aprofundir en la nostra experiència en la gestió de projectes de mobilitat.
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El nostre Institut és un centre de formació professional de cicles formatius de grau mitjà i grau
superior que ofereix mobilitats a les cinc famílies professionals impartides: Administració i gestió,
Comerç i màrqueting, Edificació i construcció civil, Informàtica i comunicacions i Química. En els
últims anys s'han iniciat mobilitats en cicles de grau mitjà i aquest any hem demanat el nostre
projecte a l'Agència Nacional (SEPIE). La majoria de les mobilitats realitzades en l'ensenyament
superior són de pràctiques, però també realitzem mobilitats d’estudis amb instituts d'educació
superior a França.
En la nostra estratègia d'internacionalització intervenen institucions locals, regionals, nacionals i
internacionals que contribueixen a la internacionalització de l'Institut. La participació en consorcis
que organitzen activitats de mobilitat per a alumnat i personal del centre permet diversificar els
programes de mobilitat internacional en els quals participem, augmentant la participació de la
comunitat educativa i millorant la qualitat dels projectes a través de la col·laboració amb diferents
institucions.
L'Institut Provençana reconeix els beneficis de la participació en les accions de mobilitat, per això,
pretenem seguir realitzant accions de mobilitat KA1, d’estudiants i personal del centre, que
permetin seguir millorar la qualitat dels nostres estudis, enfortir les relacions amb els nostres
socis i desenvolupar nous projectes que ens permetin assolir els objectius previstos. En canvi,
també estem oberts a participar en accions clau – KA2, de cooperació per a la innovació i
l'intercanvi de bones pràctiques. Considerem que l’ampliació de les accions de cooperació
transfronterera reforça la nostra estratègia de centre, suposant un impacte positiu en el conjunt
de la comunitat educativa.
El nostre centre participa en xarxes i programes d'innovació i emprenedoria del Departament
d'Educació, establint una estreta relació amb les empreses dels sectors dels estudis impartits. A
més, en ser un centre de formació de professorat, també ofereix una diversitat de cursos sobre
noves metodologies a l'aula. Per això, creiem que podrem participar d’alguna aliança estratègica
per promoure la innovació i l'intercanvi d'experiències i competències entre les organitzacions.
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