PRESENTACIÓ
CHEFS ( Cultural Heritage through the learning of English, French and Spanish as
a foreign language) és un projecte europeu de cooperació per a la innovació i
l’intercanvi de bones pràctiques basat en el descobriment i l’intercanvi del
patrimoni cultural dels països membres a través de les llengües estrangeres
d’estudi.
L’EOI d’Osona és el coordinador i té com a socis tres països europeus més:
o Itàlia ( LUETEC, à Nàpols)
o Bèlgica ( Centrum voor volwassen Onderwijs Brussels education Center)
o Grècia ( Vardakeios School of indigent children)
Es tracta d’un projecte destinat a adults que estudien llengües estrangeres i tenen
ganes de millorar la seva competència comunicativa, principalment l’oral, a través
del patrimoni cultural.

OBJECTIUS
Objectius generals
✓ Adquirir estratègies per utilitzar en contextos comunicatius variats (formals i
informals)
✓ Crear lligams interculturals
✓ Millorar la comprensió i l’expressió oral dels estudiants
Objectius específics
✓ Ampliar el vocabulari relacionat amb el patrimoni cultural
✓ Intercanviar coneixements culturals relacionats amb el patrimoni cultural dels
països involucrats en el projecte
✓ Descobrir artistes clàssics i locals a través de les llengües estrangeres
✓ Participar en contextos virtuals per intercanviar opinions
✓ Conèixer la història cultural i social del patrimoni cultural

MOBILITATS ALUMNAT
El projecte contempla tres mobilitats per l’alumnat:
1a Mobilitat
País d’acollida: Itàlia ( Nàpols)
Nombre de participants: 7 alumnes i 2 professors/ professores.
Dates: del 24 al 29 de març de 2019 ( de diumenge a divendres)
Pressupost assignat per cobrir despeses de la mobilitat

2a Mobilitat
País d’acollida: Espanya ( Vic)
Nombre de participants: 7 alumnes i 2 professors/ professores.
Dates: del 3 al 8 de desembre de 2019 ( de dimarts a diumenge)
( possibilitat d’acollir estudiants dels països membres)
3a Mobilitat
País d’acollida: Bèlgica ( Brussel·les)
Nombre de participants: 5 alumnes i 2 professors/ professores.
Dates: del 27 d’abril al 2 de maig de 2020 ( de dilluns a dissabte)
Pressupost assignat per cobrir despeses de la mobilitat

CRITERIS SELECCIÓ PARTICIPANTS
Es crearà una comissió per tal de seleccionar els participants en base als següents
criteris:
1. Ser major d’edat.
2. Nivell mínim de la llengua estrangera (A2).
3. Assistència i aprofitament regular a les classes.
4. Implicació en totes les activitats del projecte proposades per l’escola.
5. Entrevista personal on es tindran en compte diferents factors com:
✓ Entusiasme i motivació
✓ Interès envers les altres cultures
✓ Situació socio-econòmica

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
1. Es podran presentar candidatures per a les dues mobilitats, però només es podrà
concedir una sola mobilitat per alumne.
2. Emplenar un formulari que estarà disponible online.
3. Termini de presentacions per a la primera Mobilitat a Itàlia: divendres 30 de
novembre.
4. Les entrevistes es duran a terme durant el mes de desembre.

