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Projectes 
e-Twining

● This is me! (31.03.2016)

● How do you say in … ?(03.07.2016)

● Tongue twisters from Europe (21.07.2017)

● Litterature, Art and Emotions (16.08.2018)

● Easter Cards and wishes (01.03.19)

● Say HELLO in your language! (15.04.19)
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KA1: Improving our educacional praxis
2017-2019

● Aspectes metodològics: Innovació 
educativa, les TIC, anglès com a 
eina d’aprenentatge. 

● Gestió escolar: Implicació i relacions 
amb les famílies, lideratge compartit 
i distribuït, lideratge entre els 
alumnes. 

● Avaluació: Què, com i quan avaluar, 
motivació de l’alumnat i de l’equip 
docent, alumnes nese.
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Leadership and in service teachers traininng: An 
european innovative approach. 

(Sesimbra, Portugal)
Octubre 2017

«El lideratge distribuït millora l’experiència educativa 
d’alumnes i docents.» Alicia, directora.
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Job Shadowing: Istituto Comprensivo "Don Giulio 
Testa" (Venafro, Itàlia)

Abril 2018

Abril 2018

Setembre 2018

Març 2019

« L’escola del poble» 
Frank,mestre anglès.
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Non formal education. (Roma, Itàlia)
Març 2019 

« Intercanvi d’experiències i recursos sobre com treballar de 
millor manera les emocions i les competències que les 

envolten» Alba, tutora de 5è.
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Job shadowing: Agrupamento da Boa Aqua
Març 2019

«Les mobilitats són una experiència d'aprenentatge única i hem 
d’aconseguir que els nostres alumnes la puguin gaudir.» Teresa, 

Cap d’estudis.
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KA2: Digital Competences and Soft Skills for a 
better future. 

2018-2020
● Partners: Grècia, Xipre, Itàlia, Letònia i 

Bulgària.
● Treball de les TIC per aprendre a 

aprendre.
● Coneixement de les Soft skills: 

Competències socials i emocionals.
● Lideratge dels docents i els alumnes 

involucrats.
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Sofia, Bulgària: The beauty of my country.
October 2018

Foto de grup de mestres Observacions de sessions

 Treball dels coordinadors  Presentacions dels projectes 
fets pels alumnes
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Carlentini, Itàlia: Play feelings
Abril 2019

Foto de grup Observacions a l’aula

Skype Difusió a les escoles
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Nicosia, Xipre: Let’s explore Europe
Juny 2019

Observacions a l’aula
Observacions a l’aula

Foto de grup

Presentació 
dels projectes 
dels alumnes.
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Futures trobades:

● Sant Boi a l’octubre 2019 (Evaluation)
● Letònia al març 2020 (Create stories together)
● Grècia al juny 2020 (Traditions and habits)



Gràcies per la 
vostra atenció.

No dubteu en contactar-nos:
a8025587@xtec.cat

https://escolacasablanca.org/
: @escolacasablanca

: @EscCasablanca
: escola_casablanca
: Escola Casablanca

mailto:a8025587@xtec.cat
https://escolacasablanca.org/
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