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ERASMUS +: Fairy Tale Bridges of Europe 

Al llarg dels cursos escolars 2018-19 i 2019-20, la nostra escola participarà en un 

programa Erasmus+ KA2; un projecte de la Unió Europea que englobarà un 

seguit d’activitats relacionades amb la recerca i la millora d’activitats 

d’aprenentatge relatives a l’ensenyament de la llengua oral anglesa. Durant els 

dos cursos, es realitzaran un seguit d’activitats continuades amb els alumnes i 

amb el professorat que, periòdicament,  es compartiran amb la resta d’escoles 

participants a través de la plataforma e-Twinning. 

El projecte porta per nom Fairy Tale Bridges of Europe i va dirigit a les etapes 

educatives d’infantil i els primers cursos de primària, i pretén transferir les bones 

pràctiques de cadascuna de les escoles a nous ambients que tenen uns reptes 

similars als seus. 

Aquest projecte ha estat dissenyat per l’escola Vrtec Galjevica de Ljubljana, 

Eslovènia. Com a dissenyadors del projecte són els encarregats de pautar les 

activitats i les reunions que cal realitzar. Les altres escoles participants són Vrtec 

Črnuče també de Ljubljana, Eslovènia;  Djecji vrtic Obzori de Zagreb, Croàcia; 

Zakladni skola a Materska skola Opava – Male Hostice, prispevkova organizace 

d’Opava, República Txeca;  Nuova Direzione Didattica Vasto de Vasto, Itàlia i 

l’escola Vedruna Escorial Vic. 

Fairy Tale Bridges of Europe al llarg d’aquests dos cursos escolars procurarà crear 

una xarxa d’activitats i recursos que hagin estat útils a les diferents escoles, 

generant un banc de recursos que es faran públics al final del projecte. 

El projecte parteix del treball dels contes tradicionals i de contes creats pels 

propis alumnes i vol a enriquir la feina dels docents, tot procurant la millorar de 

l’aprenentatge de les llengües per a tots els alumnes. 
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L’objectiu principal del projecte és enfortir el desenvolupament professional dels 

mestres, tant pel que fa a la metodologia docent i la competència lingüística, 

així com la promoció de l'ús de les TIC a tots els àmbits del treball. També pretén 

millorar la qualitat de l'educació a les etapes d'infantil i primària amb l'intercanvi 

de bones pràctiques, mètodes i experiències en làmbit de la inclusió social 

(integració de tots els nens implicats i actualització de les connexions 

interculturals i intergeneracionals) i l’ensenyament d’una llengua estrangera.  

Amb aquesta voluntat, Vedruna Escorial Vic ha entrat a participar en un 

projecte que li permet compartir les seves metodologies d’ensenyament i 

aprenentatge amb altres escoles d’Europa per millorar l’ensenyament de la 

llengua anglesa i treballar-la d’una forma més inclusiva.   

El projecte en el qual s’ha implicat l’escola, i que compta amb el finançament 

de la Unió Europea, implica a tots els mestres de l’escola, i de manera especial 

els mestres de l’àrea de la llengua anglesa, i permetrà que ells mateixos puguin 

conèixer la realitat educativa dels països participants en el Projecte: Itàlia, 

Croàcia, Eslovènia i República Txeca mitjançant diverses trobades. 

La nostra escola acollirà als participants en aquest projecte ERASMUS la primera 

setmana d’abril d’aquest curs 18-19.  

 

 

 

 

 

 

 


