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Els escacs i la seva utilització
i aplicació com a eina
didàctica pels valors que
comporta, eix de la trobada
al Parc de ses Estacions

L’Ajuntament d’Alcúdia,
conjuntament amb centres
de primària i secundària del
municipi, realitza un projecte
d’educació ambiental

Envieu les vostres propostes
d’Auques, Portades i
Acròstics; els concursos ja
arriben al seu termini i aviat es
coneixeran els guanyadors

El projecte que s’està desenvolupant oferirà beques de mobilitat per a alumnes, professorat i acompanyants.

Finlàndia, trobada de
l’EuroFP Balears II
Un dels objectius és promoure l’intercanvi d’experiències en l’àmbit
de la formació professional i formació del professorat

V

int docents de formació
professional de diferents
famílies professionals i
d’una vintena de centres educatius de les Illes Balears, juntament
amb personal de la Direcció General de Formació Professional i
Formació del Professorat, varen
viatjar la setmana passada fins a
Turku (Finlàndia) dins el marc del
projecte EuroFP Balears II.

Aquest projecte permetrà oferir
als 31 centres adscrits un total 127
beques de mobilitat per a alumnes, professors i acompanyants.
Els objectius d’aquesta visita, que
va començar el passat dimarts 4
d’abril i que va finalitzar el dijous
6 d’abril, han estat conèixer el
funcionament del sistema educatiu finlandès en l’àmbit de la formació professional i la formació

del professorat, impulsar els intercanvis entre el professorat i organitzar espais perquè l’alumnat
d’FP de les Illes Balears pugui
participar en formació en centres
de treball a Finlàndia i viceversa.
En el decurs de la visita la comitiva d’educació es va reunir amb els
representants i professors del centre Turku Vocational Institute, per
tal de conèixer el sistema educa-

tiu finlandès i el seu model d’FP, prioritza la formació de grups de
així com el funcionament de les docents en els propis centres edupràctiques formatives en centres catius segons la demanda i a parde treball (FCT) a Finlàndia i in- tir dels projectes educatius de
troduir-los en termes generals en cada centre. També el paper dels
el sistema d’orientació acadèmi- assessors de formació consisteix
ca i laboral del seu centre. Al ma- en la dinamització i facilitació
teix temps, els representants de la dels equips docents en els centres
i en fomentar la
Conselleria
transferència a
varen explicar el MODEL DEL SISTEMA
la pràctica edufuncionament La visita a Finlàndia va
cativa i la difudel sistema edu- permetre conèixer el model
sió de bones
catiu espanyol,
educatiu del país en relació a
pràctiques
fent especial inmitjançant l’ús
cidència en el la formació professional que
de les tecnolosistema d’FP i s’hi desenvolupa
gies de la inforde funcionament de les formacions en centres mació i comunicació.
Un dels objectius de la Consede treball (FCT) a les Illes Balears. També visitaren un dels lleria d’Educació i Universitat és
centres de formació del professo- promoure els projectes de mobilirat del país escandinau, el TOP- tat europea, així com el coneixeCenter i el centre d’emprenedoria ment de llengües estrangeres
Wisi, on varen tenir l’oportunitat entre l’alumnat i professorat de
d’intercanviar experiències i mo- les Illes Balears. Els projectes de
dels en relació a la formació per- mobilitat europea contribueixen a
manent del professorat. En aquest aproximar la dimensió i la realitat
sentit, el model finlandès és sem- europea en els seus àmbits educablant al nou model de formació de tiu i productiu als ensenyaments
les Illes Balears. Aquest model de formació professional.

