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ESCOLA I PROJECTES
INNOVADORS

L’escola Santa Marina de Pratdip participa aquest
curs 2012 - 2013 en diferents projectes innovadors.
Concretament en el Comenius, el PILE (Pla Integrat
de Llengües Estrangeres), l’Escola Verda i el Pla
Català de l’Esport.
El conjunt d’aquest projectes aportaran a l’escola al voltant de 17.000 euros.
El projecte Comenius és a nivell europeu i té per objectiu reforçar la dimensió europea en
l’educació i afavorir la mobilitat entre l’alumnat i el professorat així com la cooperació entre
centres educatius participants al projecte. Es pretén fomentar entre els joves i el personal educatiu
el valor de la diversitat de cultures i llengües.
Les escoles participants en aquest projecte són: Gebze Mustafa Üstündag Ilkögretim Okulu
(Turquia), Textorschule (Alemanya), Escola Santa Marina (Catalunya), IV Circolo Didattico
(Italia), Amberley Primary School (Regne Unit), Kapitan Petko voivoda (Bulgària), Zespol Szkol
w Rydultowach (Polònia), Dimotiko Scholio Zakrou (Grècia) i Zs a Ms Hranice Struhlovsko
(República Txeca). Podeu consultar el blog a www.comeniustalesandlegends.blosgspot.com.
L’objectiu del PILE és que l'alumnat, en acabar l'educació obligatòria, tingui domini comunicatiu i
lingüístic de la llengua catalana, castellana i al menys una llengua estrangera que el capaciti per a
la gestió dels seus aprenentatges futurs en un món global.
Així mateix l’escola Santa Marina forma part de la xarxa d’Escoles Verdes , l’objectiu de les quals
és reorientar l'educació vers un desenvolupament sostenible. ,Una Escola Verda és un centre que
ha rebut un distintiu certificant el compromís per desenvolupar un pla d'actuacions vinculat amb
l'educació ambiental i de respecte vers el seu entorn més proper. Així doncs, un dels propòsits és la
participació activa del centre en projectes de millora ambiental, arribant a esdevenir un motor de la
sostenibilitat a escala local.
Finalment, l’escola de Pratdip també forma part del Pla Català de l’Esport, el qual pretén posar a
l'abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d'activitats físiques i esportives, i
aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la seva formació personal i cívica.

T’AGRADA LA CERVESA?
Maridatge – degustació de cervesa
El restaurant La Cuina d’en Carlos organitza el proper divendres 19 d’octubre un maridatge /
degustació de cervesa amb sopar aperitiu. Es podran degustar diferents cerveses acompanyades
de plats especialment cuinats per acompanyar cada tipus de cervesa. Amenitzarà la vetllada DJ
Tiriro. Qui estigui interessat en participar pot posar-se en contacte amb el restaurant.
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L’escola Santa Marina
participa en 4 projectes

