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INCLUSIÓ EDUCATIVA I ACTUACIONS EDUCATIVES D’ÈXIT EN UN CENTRE DE
SECUNDÀRIA
EDUCATIONAL INCLUSION AND EDUCATIONAL ACTIONS OF SUCCESS IN A SECONDARY
SCHOOL
L’IES Veles e Vents participa en un projecte Erasmus KA101. Mobilitat per a les persones
per motius d’aprenentatge

El contingut del projecte Erasmus+ del Veles e Vents, presentat en la convocatòria 2018 és «La
Inclusió educativa i actuacions educatives d'èxit en un centre de secundària». L'acció clau
és la mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge (KA101), on està previst aprendre per
observació de pràctiques educatives innovadores en centres educatius de Portugal, Itàlia, Regne
Unit i Noruega.

Per altra banda, també es contempla la realització de cursos de formació de reconegut prestigi
internacional en Irlanda, República Xeca, Regne Unit, Itàlia i Finlàndia. Participaran en aquestes
activitats un total de 18 professors i profesores.
Des que l'IES Veles e Vents es va transformar en Comunitat d'Aprenentatge (CdA), el 26 de
setembre de 2014, el centre s'ha convertit en un punt de referència, a nivell nacional, com a
model de pràctiques inclusives i desenvolupament d'Actuacions Educatives d'Èxit basades en
evidències científiques on la participació de les famílies és clau per a la millora de l'educació.

Aquest projecte ens reafirma en el nostre compromís d'aconseguir la millor educació per al nostre
alumnat.

La primera de les mobilitats ha estat en el West Earlham Junior School en Norwich (England) del
5 al 9 de novembre de 2018. Un jobshadowing en el centre on Neil Mercer i Linda Hargreaves,
ambdós professors de la Universitat de Cambridge i Rocio Garcia han fet el seu estudi sobre
interaccions acceleradores de l’aprenentatge.
Dins del pla de difusió de les actuacions
educatives d’èxit en Europa i amb la
finalitat de crear xarxes de col·laboració
hem visitat

el centre Impington Village

College, en Cambridge (England).

Hem exposat el nostre model de centre inclusiu les actuacions educatives d’êxit amb Maria
Vietes Casado i Betthan Ree responsables del projecte STEP4SEAS, Projecte Erasmus+ amb la
finalitat de fer la transformació social a través de les polítiques basades en actuacions educatives
d’èxit. https://www.step4seas.org/
Altra de les mobilitats ha estat un curs de formació en Gammificació. Implementar les TICs a
l’aula en anglès.

