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Roquetes

El Comenius porta
l’Institut Roquetes
a la ciutat noruega
de Bergen
L’Institut Roquetes està de sort. Li han aprovat un
segon projecte Comenius en el mateix any que ha
acabat el primer. El Comenius és un projecte internacional de la Unió Europea en què els alumnes
de 1r de batxillerat treballen conjuntament amb
alumnes de cinc països més. Enguany, el projecte
Comenius de l’Institut Roquetes tracta dels valors
que tenim en comú els diferents països i també
entre les diverses generacions. Tota la feina feta és
recollida en els blocs dels alumnes, que es poden
trobar al bloc dels professors: www.vagabteachersroq.blogspot.com.
Una part fonamental del Comenius són els viatges
i les corresponents visites que es fan als centres
educatius dels socis del projecte. Així, els alumnes de l’Institut van fer el seu primer viatge el novembre passat a l’escola d’Arna, a Bergen
(Noruega). Tot i que l’escola està situada en un indret molt diferent a Roquetes, els alumnes de l’Institut van comprovar que les noies i els nois
noruegs no són tan diferents a ells com pot semblar.
Els comentaris de l’alumnat de Roquetes que va
participar en el viatge, en el moment d’avaluar-lo,
van ser, per exemple, “ha sigut una experiència
inoblidable i fantàstica”o “ha valgut la pena
anar-hi només per parlar tant d’anglès i per conèixer tanta gent tan fantàstica”. Sobretot, posant èmfasi en la rellevància que té, avui en dia, el
fet de poder parlar bé la llengua anglesa: “he
après molt d’anglès i m’he adonat de la seva importància per comunicar-me amb altres persones
a l’estranger” o “he gaudit molt veient i aprenent
sobre Noruega, però també he vist que hem d’estudiar anglès i aprendre’n molt més”.
LA IMPORTÀNCIA D’APRENDRE IDIOMES

El departament de llengües estrangeres de l’Institut Roquetes ha treballat molt per fer possible un segon projecte
Comenius tot seguit després del primer i, a més a més, en
aquest projecte n’és el coordinador de tots els altres països participants. L’esforç de crear i posar en marxa el projecte és un altre pas en la recerca de l’excel·lència per part
d’aquest departament de l’Institut, tant en l’anglès com

en el francès. És l’intent que els alumnes s’adonin de la
importància de les llengües i de que a l’Institut Roquetes
es treballa per donar-los totes les eines per aconseguir dominar altres idiomes. Amb aquesta idea, el centre ha engegat un programa de preparació per a exàmens oficials.
L’Institut ofereix, als alumnes d’ESO, la possibilitat de preparar-se per als exàmens de KET i PET de la universitat de
Cambridge, en anglès, i pels DELF del govern francès.
Més informació: www.institutroquetes.com.
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