
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

1 

 

DECLARACIÓ DE POLÍTICA ERASMUS 
 

Som un centre de 900 alumnes on els cicles formatius de grau superior són una petita part dels 

estudis que es realitzen. Tenim també estudis de grau mitjà, de batxillerat i de la ESO.  

L’institut ha realitzat varies activitats d’internacionalització al llarg dels anys, entre els quals: - 

Erasmus+Vet a Italia, Comenius Regio a la regió del Piamont (Italia), Comenius a Holanda 

(Batxillerat), intercanvis amb Turquía, França, Hongria, Bulgària. L’objectiu de l’institut és continuar 

amb la internacionalització a tots els nivells d’estudi. Aquest any estem realitzant un intercanvi de 

practiques i també d’estudis per a grau mitjà a Itàlia i el pròxim any es preveu fer un intercanvi 

d’estudis a nivell de batxillerat. En el cas dels estudis de grau superior es desitja iniciar els 

intercanvis a nivell de practiques en empreses. L’institut actualment disposa de dos cicles de grau 

superior: educació infantil i administració de sistemes informàtics.  

Les àrees geogràfiques on prioritzem realitzar les practiques són Finlàndia, per l’alt nivell 

d’educació del país, Irlanda per la gran quantitat d’empreses del sector informàtic que tenen i 

França per la proximitat geogràfica i l’alt coneixement que tenen alguns dels nostres alumnes de la 

llengua francesa.  

Per escollir els nostres “partners” ens posem en contacte amb instituts de la zona a través de 

plataformes com etwinning, o possibles contactes dels quals disposem gràcies a mobilitats 

prèvies. A partir d’aquí els instituts ens proporcionen les empreses per a que els alumnes facin les 

practiques. La relació si fa falta és recíproca, de forma que nosaltres proporcionem també 

empreses per a que alumnes estrangers puguin venir a fer practiques a la nostra zona.  

Please describe your institution's strategy for the organization and implementation of international (EU and non-EU) 

cooperation projects within the framework of the Erasmus+ Programme. If not applicable, please explain: 

Com aquest és un nou projecte a la nostra institució i, fins ara, no hi ha estudiants implicats, 

l’objectiu és començar amb una autoavaluació de diagnòstic de la situació corrent. D’aquesta 

primera avaluació, el programa en sí mateix i les activitats especifiques i l’engranatge de 

distribució serà pensat tenint en compte les necessitat i les prioritats dels estudiants i el personal 

de l’escola implicat.  

L’objectiu final de la posada en pràctica de projecte a la nostra institució és ampliar la mobilitat en 

general a la major part dels estudiants de Formació Professional de grau mitjà i superior. Hi haurà 

un programa d’avaluació formatiu (un cop a l’any) durant el procés sencer. Si fos necessari, altres 

mesures es podran prendre.  
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Please explain the expected impact of your participation in the Erasmus+ Program on the modernization of your 

institution. 

Please refer to each of the 5 priorities of the Agenda for the Modernization of Europe's higher education system and 

explain the policy objectives you intend to pursue: 

Pel que respecta a nivells d’èxit aconseguits, esperem que els estudiants es sentin més motivats, 

llavors incrementarà l’assistència del nostre alumnat. Els estudiants amb el nivell més alt d’interès 

els motivarà i agradarà participar en el programa. Segons el fet de millorar la qualitat i la 

importància del ensenyament superior, posant en contacte escoles d’altres regions i països ens 

permetrà millorar el nivell dels nostres estudis, ja que els nous mètodes d’ensenyament i educació 

podran ser adoptats.  

El fet de que la nostra escola estigui implicada en aquests programes de mobilitat facilitarà que en 

un futur altres escoles estrangeres es posin en contacte amb nosaltres. Això serà una manera de 

demostrar fora del nostre interès a cooperar amb institucions diferents. Al mateix temps, 

internament, els estudiants implicats compartiran experiències amb la resta d’estudiants i va a 

motivar-los. Relacionat amb les connexions entre la educació i la investigació i el negoci, la millor 

manera d’aconseguir aquest procés d’unió serà per l’aprenentatge directe en empreses. S’espera 

que el programa serveix per a millorar el nostre coneixement de les empreses estrangeres i poder 

incorporar nous aspectes al nostre sistema.  

Finalment, també es creu que la cooperació de programes internacionals conduirà a finançar 

empreses locals. Aquests fàcilment podrien estar interessats en ser part activa dels nostres 

programes.  


