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DE QUÈ ES TRACTA?
● És un projecte internacional conjunt amb 4 escoles-institut de Croàcia, 

Portugal, Letònia i Polònia.
● El projecte té una durada de dos anys (set. 2018 - set. 2020).
● Durant aquests dos anys ens centrarem en corroborar o desmentir la següent 

hipòtesi: “Els nostres hàbits alimentaris afecten el nostre rendiment escolar”. 
● Es portaran a terme accions per millorar els hàbits alimentaris de tota la 

comunitat educativa i entorn dels 5 centres.



COM ES PORTARÀ A TERME?
● Hi haurà un equip d’alumnes impulsors que treballaran juntament amb els 

altres equips d’alumnes estrangers durant dos cursos.
● Hi haurà un equip de professors impulsors que treballaran amb els professors 

estrangers.
● A través dels equips impulsors es coordinarà el projecte per fer-lo extensiu a 

tota la comunitat educativa i entorn de la ciutat. 
● Totes aquestes accions es duran a terme sota el paraigua d’un projecte 

subvencionat i supervisat per la Comunitat Europea.



VOLS FORMAR PART DE L’EQUIP 
IMPULSOR?
Podràs formar part de l’equip impulsor si:

● Estàs cursant 2n o 3r d’ESO.
● Tens ganes i disponibilitat per venir els dijous de 15:15 a 16:30 a l’institut.
● Vols millorar el teu anglès (no cal que ja en siguis un expert!).
● T’agrada viatjar i acollir gent d’altres països.
● Tens ganes de treballar en un equip internacional.
● T’agraden els reptes, la investigació, la publicitat...



...I QUÈ HI GUANYO?
● Visitar com mínim una de les escoles amb les quals treballarem durant 5 dies.
● Passar uns dies amb gent de cinc països diferents i treballar-hi junts.
● Fer nous amics en la trobada a Granollers.
● Veure el meu nom en les publicacions de la Comunitat Europea.
● Quedarà constància del meu treball en el butlletí de notes.
● Sentir-me responsable d’un projecte durant dos anys.
● Millorar el meu anglès i potser aprendre noves paraules en altres llengües.
● ...i aprendre molt sobre moltes coses mentre m’ho passo molt bé!



QUÈ CAL FER PER INSCRIURE’M?
● Portar el full d’inscripció signat pels pares.
● Formar part del projecte no implica cap cost, només s’hauran de pagar una 

petita part del cost del viatge (50 euros màxim).
● Signar el compromís d’acollida d’un alumne estranger.

SI TENS DUBTES, POTS PARLAR AMB LA MARTA MASSANA, ALICIA FRANCO O 
DEBORAH BOGLIO.


