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DE QUÈ ES TRACTA?
●
●
●
●

És un projecte internacional conjunt amb un institut de París (Lycée Le Bourget)
Té una durada d’un any (set. 2018 - set. 2019).
Està subvencionat per la Comunitat Econòmica Europea.
L’objectiu és apropar la literatura a la comunitat educativa i ciutat, i fer un canvi
en l’estudi de la literatura tot incorporant-hi les noves tecnologies.

COM HO FAREM?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Farem un diagnòstic dels coneixements literaris de la comunitat educativa.
Dissenyarem una pàgina web amb càpsules literàries.
Crearem un googlemaps de literatura en llengua francesa, catalana i castellana.
Farem un gran fris cronològic digital i mural.
Ens trobarem amb autors i traductors.
Portarem a terme unes jornades literàries a la ciutat.
Idearem rutes literàries i les viurem.
Dinamitzarem un perfil twitter i instagram literari.
Organitzarem dues trobades internacionals (París i Granollers).

QUI HI PARTICIPARÀ ACTIVAMENT?
●
●
●

Tots els alumnes de 1r de batxillerat
Alumnes de Literatura Castellana de 2n de batxillerat
Alumnes de Projectes Singulars de 4t d’eso

QUI EN SORTIRÀ BENEFICIAT?
●
●
●

L’alumnat i professorat del Bellera
Les famílies
La ciutat

QUINS ALUMNES ENS REPRESENTARAN
EN LA TROBADA A PARÍS?
●
●
●
●

A la trobada a París, que tindrà lloc durant el segon trimestre del curs
2018-2019, hi aniran uns 20-25 alumnes.
Hi podrà participar qualsevol alumne de 1r de batxillerat.
Caldrà que els alumnes que viatgin s’impliquin més en el projecte.
L’equip impulsor de professorat farà la selecció dels alumnes a partir de la carta
de motivació presentada.

QUÈ CAL FER PER INSCRIURE’S?
●
●

Lliurar una carta de motivació en català, castellà o francès signada pels pares. La
data límit és el 10 d’octubre.
Formar part del projecte no implica cap despesa, només s’haurà de pagar una
petita part del cost del viatge (50 euros màxim).

SI TENIU DUBTES, PODEU PARLAR AMB ELS PROFESSORS DE LLENGUA, LA
DEBORAH BOGLIO O ENVIAR UN CORREU A erasmus@bellera.cat

