POLÍTICA ERASMUS DE L'INS BAIX CAMP
El Projecte Educatiu del nostre centre té la potenciació de les llengües
estrangeres i de l'emprenedoria com alguns dels principals eixos de treball i
considerem que el projecte ERASMUS+ és una manera òptima de fomentar
aquestes característiques en el nostre alumnat.
Tot i que el nostre centre té una llarga trajectòria de participació en tots els
projecte que ara queden englobats dins de les diferents modalitats
d'ERASMUS+ (Comenius, Etwinning, Leonardo, ...) i que continuem participant
i promovent projectes amb d’altres centres i institucions europees així com
nombrosos intercanvis lingüístics, actualment dins del marc dels projectes
ERASMUS+ la nostra principal línia d'actuació és potenciar les pràctiques de
l'alumnat d'FP de Grau Mitjà i Superior a l'estranger i la recerca de nous socis
d’FP europeus amb els que poder realitzar intercanvis culturals i d'alumnat ja
que això enriqueix l'alumnat que fa mobilitat i indirectament al professorat i la
resta de l’alumnat. Els objectius que esperem assolir són:
1. Mantenir i anar incrementant la motivació de tots els grups d’interès del
centre vers el projecte. Volem incrementar de manera esglaonada el
nombre de mobilitats com a mostra de la millora personal i professional
que comporta a l’estudiant, tot i donar-li una visió més ampla del món.
2. L’establiment de contactes permanents amb les empreses on els
estudiants han dut a terme la seva tasca, assegurant d’aquesta manera
la continuïtat del projecte. La nostra planificació inclou la recerca de
nous socis dins els països on ja tenim contactes per d’altres projectes
europeus.
3. Ajudar a posicionar Reus com una ciutat referent a Europa per fer
mobilitat.
4. Ampliar l’acollida d’estudiants també per fer estades de pràctiques de
Formació Professional, de manera que les empreses i entitats de la
ciutat també es beneficiïn del projecte.
5. Estimular i recompensar l’excel·lència al nostre alumnat.
6. Donar als estudiants més oportunitats de guanyar habilitats addicionals i
formació a l’estranger
7. Reforçar els vincles entre educació, recerca i feina
8. Intercanviar i aprofundir en experiències pedagògiques amb altres
centres i organismes europeus
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Per tal d’assolir aquests objectius, l’Institut ha desenvolupat un procediment
per a dur a terme la mobilitat internacional d’acord amb la política de qualitat
del centre i el concreta en la seva programació general anual i en la seva
planificació estratègica, per tal de retre comptes als òrgans de participació
del centre i d’assegurar-ne una avaluació i una revisió constant que
asseguri la millora continua del projecte.
ERASMUS POLICY STATEMENT INS BAIX CAMP
The School Educational Project of INS Baix Camp enhances both the
acquisitions of foreign languages and entrepreneurship as two of the main aims,
and we therefore consider the ERASMUS+ project an ideal way to promote
these features among our students.
Our educational centre has had a vast experience of participation in the
different European projects which are currently included in the ERASMUS+
such as Comenius, E-Twinning, or Leonardo; and we are still promoting and
taking part in projects with other European institutions and a number of
language exchanges. Nevertheless, our main course of action within the
ERASMUS+ is the promotion of the practical work experience abroad for our
students of Intermediate and Higher Vocational Training Cycles; thus
researching new partners to establish cultural and student exchanges to
improve both participating students, the teaching staff and the rest of students.
Main objectives:
1. Keep and increase the motivation of our students and target school
groups towards the project.We would also like to increase steadily the
number of mobilities, as a way of professional and personal improvement
for the student, giving them a broader vision of the world.
2. Establish permanent contact with the enterprises where the students
have performed their tasks, thus ensuring the continuity of the project.
We are planning to get new contacts from the countries in which we are
already in touch through other European projects.
3. Help the city of Reus to become an European reference in the field of
mobility.
4. Broaden the reception of foreign vocational students doing work
experience in Reus, to allow enterprises and the city to profit from the
experience.
5. Stimulate and reward excellence among our students.
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6. Provide students with more opportunities to gain additional skills and
training abroad.
7. Strengthen the links between education, research and business.
8. Exchange and elaborate educational experiences with other schools and
European institutions.
In order to achieve these objectives, the school has developed an International
Mobility Procedure included in our quality system, which is objectified in our
annual general programming, thus ensuring a final evaluation and revision by
each of the participation agencies at the end of the school year.
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