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Estudiants de Grècia, Itàlia, Bulgària i Polònia visiten Algemesí amb el Programa Comènius
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L’Institut d’Educació Secundària Sant Vicent Ferrer participa en el Programa europeu Comènius junt
amb altres centres d’ensenyament de Polònia, Bulgària, Itàlia i Grècia. Es tracta d’un programa
educatiu d’intercanvi d’estudiants l’objectiu del qual és donar a conéixer els distints sistemes
educatius, la ciutat i els costums, així com compartir experiències entre els alumnes de diferents
països .
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En esta edició 24 alumnes que cursen 4t d'ESO en este institut participen en l’intercanvi i aprenen
espanyol i anglés. Al llarg del període que dura el projecte els alumnes que hi participen han visitat
diversos països europeus i ara es troben a Algemesí.
ENQUESTA

Quina xarxa social utilitzes
per comunicar-te?

Tuenti n
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Facebook n
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Twiter n
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Diverses xarxes socials n
j
k
l
m
No utlitize xarxes socials

En concret, al gener del 2010 van visitar Itàlia; després, a l’abril va ser el torn de Grècia; al setembre
del 2010 van estar a Bulgària. Ara visiten Algemesí i al maig del 2011 visitaran Polònia i , d’esta
manera, tancaran el cicle d’intercanvis.
Els estudiants de Comènius han sigut rebuts este matí per l’alcalde d’Algemesí, Vicent Ramón García
Mont, i la regidora d’Educació, Beatriz Díaz, en l’ajuntament d’Algemesí on els han explicat la
història d’Algemesí i els hi han obsequiat amb la degustació d’un suc de taronja natural com a
producte autòcton de la Ribera i típic de la Comunitat Valenciana .
Els estudiants també han visitat la basílica de Sant Jaume i el Museu de la Festa d’Algemesí.
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