MOBILITAT
CICLES FORMATIUS

POLÍTICA INTERNACIONAL
L'Institut Ausiàs March aposta pel projecte Mobilitat establint contacte amb empreses i institucions
estrangeres i amb l'objectiu de permetre als nostres estudiants de cicles formatius la possibilitat de realitzar
la Formació en Centres de Treball a una empresa a l'estranger, concretament a la Unió Europea.
Els objectius d'aquest projecte són:
•
•
•
•
•

Desenvolupar i estendre el currículum i la experiència educativa dels alumnes de formació
professional tot realitzant part de la FCT en empreses d'altres països de la Unió Europea.
Desenvolupar i donar un major coneixement de la realitat europea - idiomes, cultura, perspectives
de treball o estudis, programes d'aprenentatge, historia, etc.
Permetre que els alumnes puguin socialitzar-se i establir relació amb les empreses que els acullen
en pràctiques per enriquir els seus coneixements culturals i professionals.
Donar una concreció a la dimensió europea de la formació professional.
Desenvolupar una millor apreciació i comprensió de la realitat europea -la cultura, les expectatives
de treball, i/o formació, programes de formació, per poder demostrar, tant als alumnes com als
professors, que el seu futur pertany a una gran comunitat europea.

El nostre centre està involucrat en el projecte PILE (Pla Integral de les Llengües Estrangeres), tant a la
secundària com als cicles formatius amb l'objectiu de potenciar l'aprenentatge de les llengües,
particularment la llengua anglesa. Aquest projecte que part de les matèries siguin impartides en anglès,
fent ús del mateix com a llengua vehicular a l'aula. A més el nostre centre imparteix també l'A lemany com a
segona llengua estrangera optativa.
Dins del marc de les Jornades Tècniques que organitzem cada any intentem involucrar experts que ens
expliquin les possibilitats que tenen els estudiants per a fer una estada a l'estranger.
Involucrem als estudiants escollits per a fer mobilitat en la mida que sigui possible, a cursos intensius de
l'idioma del país destinatari o bé d'Anglès. En aquesta línia tenim un conveni amb una escola d'idiomes
pròxima a la nostres instal·lacions que fa una oferta especial de cursos per als nostres estudiants.
Estem interessats en promocionar intercanvis d'estudiants en el sentit de col·laborar amb escoles de
formació professional estrangeres que estiguin interessades en enviar alguns dels seus estudiants a la
nostra ciutat i a col·laborar amb les empreses on els nostres estudiants fan les pràctiques. Escollim les
escoles en funció de la família professional que ofereixen, evidentment han de ser estudis relacionats amb
la Informàtica i Comunicacions, tant en l'àmbit VET (estudis de grau mitjà) com superior. En aquesta línia
també podem incidir en l'aprenentatge del castellà per part dels estudiants estrangers.
Col·laborem amb institucions com el Departament d'Ensenyament i la Fundació BCN Formació
Professional (Ajuntament de Barcelona) en projectes de Mobilitat proposant als nostres estudiants de FP
a les propostes de mobilitat que ens presenten.
Busquem i sol·licitem els finançaments necessaris per a què els nostres estudiants tinguin cobertes part de
les despeses de l'estada. Normalment treballem dins del programa Erasmus+.
Tenim prevista la participació de professors en cursos i estades a escoles d'altres països sempre amb
l'objectiu de millorar els recursos docents i conèixer altres realitats acadèmiques i professionals. En aquesta
línia tenim implantada la FP Dual i ens interessa aprendre de les experiències d'altres països on l'estan
portant a terme.
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