EL PROVEÇANA, UN CENTRE
ORIENTAT A LA
INTERNACIONALITZACIÓ
El passat 20 de juny l’Institut Provençana va participar a la “Jornada de
cloenda de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els
ensenyaments

superiors”.

Vam

assistir

en

diferents

tallers,

conjuntament amb la resta d’instituts de Catalunya que participen a la
xarxa

de

mobilitat internacional,

per

reflexionar

sobre

la

feina desenvolupada aquest curs, alhora que es van plantejar algunes
línies d’actuació per al curs vinent.
El

curs

vinent

pretenem

al desenvolupament professional i

personal

continuar
del

nostre

contribuint
alumnat,

promovent, entre d'altres mesures, la mobilitat internacional del nostre
alumnat dins de l'espai europeu.
En el nostre centre,durant aquest curs, s’han realitzat mobilitats de
diferents tipus:
 Diversos alumnes d’estada de practiques durant dos mesos a
França i Itàlia amb beques Erasmus+.

Són alumnes de cicles

formatius de Grau Superior de Comerç Internacional y de Projectes
d’Edificació.
 Alumnes de Grau Mig de Química han fet estades Erasmus+ d’un
mes a Itàlia.

 Estada d’un professor a una empresa italiana durant 5 dies amb
l’objectiu de conèixer noves metodologies de treball i aplicar-les a
l’aula amb els alumnes.
 Recepció de 8 alumnes francesos en intercanvi d’estudis del cicle
de comerç internacional. 7 alumnes han estat 3 setmanes i un
alumna durant 3 mesos. Això ha permès als nostres alumnes poder
practicar a les classes de francès amb persones natives.
 Enviament

de 5 alumnes durant 3 setmanes a fer un intercanvi

d’estudis a París i a La Bretanya

(França) del cicle de comerç

internacional.
 Rebuda de 3 alumnes per fer practiques d’empresa a Barcelona i
àrea metropolitana.

Soficat va ser una empresa acollidora

d’alumnes en pràctiques, i va presentar la serva experiència a la
jornada de cloenda.
 Rebuda de dos professors de visita al nostre centre. L’objectiu era
consolidar

i supervisar el intercanvi d’estudis de tres mesos.

També visitar les alumnes que estan fent pràctiques a Barcelona i
voltants. Això ha permès al nostre centre enfortir relacions amb els
nostres socis estrangers.
 Visita d’un professor del nostre centre a les empreses italianes.
L’objectiu era acompanyar als estudiants de grau mig en la seva
estada en empreses a Itàlia i conèixer d’ apropa les empreses on es

realitzaven les pràctiques.

Alhora, ha permès enfortir relacions

amb el notre soci italià.

Foto: jornada de cloenda de mobilitat formatia i cooperació europea i internacional en els ensenyaments
superiors”

Foto: Alumnes francesos d’intercanii d’estudis al nostre centre .

