INS Ermessenda
Global Scholars

l’excel·lent feina realitzada en el Projecte de la Unitat
1. Així doncs, aquest projecte (un vídeo on els alumnes
parlaven i presentaven el nostre centre i la nostra ciutat i parlaven del que representa per a ells formar part
de GLOBAL SCHOLARS) ha estat escollit entre tots els
presentats arreu del món a GLOBAL SCHOLARS com a
mostra del treball que es duu a terme en aquest projecte. Es publicarà en la seva pàgina web, es mostrarà
en presentacions que aquesta organització realitzi i es
publicarà en premsa.
Moltes felicitats nois i noies per la bona feina feta!!!

El curs passat (2019-20) el nostre instut va ser el centre escollit entre totes les escoles de primària i instuts
de la comarca de Girona per parcipar en el projecte
internacional GLOBAL SCHOLARS.
Aquest és un projecte en anglès que té com a objecus
conscienciar els joves d’entre 10 i 13 anys sobre la importància de la natura en la nostra vida i la preservació
d’aquesta mitjançant l’observació i l’intercanvi de perspecves amb altres joves d’arreu del món tot ulitzant
l’anglès com a llengua vehicular i les noves tecnologies
com a eines per establir contactes i conèixer altres cultures i maneres de fer i pensar a nivell mundial.
En aquest projecte hi parcipen 30 alumnes de 2n
d’ESO del nostre centre. Consta de 5 unitats al ﬁnal de
cadascuna de les quals hi ha un projecte digital diferent que els alumnes creen amb tot allò que han après
i que comparteixen amb tots els seus companys i companyes d’arreu del món. Suposa, entre d’altes aspectes, una difusió cultural i social molt important de la
nostra ciutat i del nostre entorn.
Enguany és el segon curs que hi parcipem i la sensació general, tant dels alumnes com del professorat,
és molt bona i enriquidora. Tant és així que l’úlma
setmana abans de vacances vam rebre una molt bona
nocia de Nova York (seu central del programa) on felicitaven els nostres alumnes de 2n D de Can Prunell per
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