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THE ART OF FOOD

Beca Erasmus +
"The art of food"

1 - Hàbits nutricionals en cada país,

història i producció nutricional.

2- Una qüestió de sabor, formes de

nutrició alternatives

3- Disseny dels aliments, ecologia i

sostenibilitat

4- "Packaging" transport i marketing

Projecte finançat amb fons europeus per a la mobilitat i realització de projectes
entre dos o més països diferents per a la promoció i adquisició de noves destreses i
habilitats. Obrir les portes d'Europa als alumnes i famílies participants

Millorar competències en

llengua estrangera

Promoure l'esperit emprenedor

Adquisició de competències

culturals

Conéixer diferents entorns

educatius, laborals i socials 



L'abril de 2021 es va realitzar
el primer taller online on tots
els participants es van poder

coneixer i treballar el taller
sobre "Hàbits nutricionals en
cada país, història i producció

nutricional". 
Aquest taller es repetirà en

mode presencial al 2022

0201
Primer taller online

amb alumnes

Degut a la Crisi Sanitària de la
Covid 19 es van realitzar una
desena de reunions online

amb els coordinadors de cada
centre per a gestionar la

incertesa de les mobilitats i
reorganitzar el projecte.

Trobades online  amb els
coordinadors de cada centre
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CURS 2020-2021
 



La reunió presencial de coordinadors del
2020 es va poder realitzar finalment

l'octubre de 2021. En ella es van acordar
tots els canvis i adaptacions per a realitzar

els intercanvis i tallers

0201
Reunió presencial coordinadors

Octubre 2021
Els alumnes que actualment estan cursant 2n

de Batxillerat podran seguir participant aquest
curs

 
La selecció del nou alumnat es va fer al juny de
2022 entre les sol�licituds rebudes dels alumnes

que estaven cursant 4t al Centre i que
promocionarien a 1r de batxillerat

Pròrroga d'un any més. 
Curs 2022-2023
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CURS 2021-2022



Curs 2022-2023
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DATES

- - Targeta Sanitaria Europea

- Autorització per viatjar a l’estranger

(gestió mossos d’esquadra)

-Fotocòpia del DNI o passaport (vigents

en les dates del viatge)

-DNI o Passaport durant el viatge

- Assegurança de viatge (gestió de Centre)

DOCUMENTACIÓ En breu rebreu el contacte de

la persona que se us ha estat

assignada per poder

contactar prèviament amb

ells/elles

També rebreu el contacte del

professorat acompanyant al

país que pertoqui.

MATCHES

 

Anada als països de rebuda:

del 7 al 16 de octubre de 2022

Rebuda dels alumnes d'altres països:

del 4 al 13 de novembre de 2022 
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FINLÀNDIA

7th OCT 2022

BCN-VIE 08:50-11:10 (FR 7363)

16th OCT 2022

VIE-BCN 18:50-21:10 (FR 7350)

ÀUSTRIA

7th OCT 2022

BCN-MUC 11:45-13:45 (LH 1811)

MUC-HEL 15:30-19:00 (LH 2464)

16th OCT 2022

HEL-MUC 12:55-14:25 (LH 2461)

MUC-BCN 16:15-18:15 (LH 1816)

ROMANIA
7th OCT 2022

BCN-VIE 10:00 - 12:15 (OS392)

VIE-IAS 12:50-15:20 (OS645)

16th OCT 2022

IAS-VIE 16:05-16:45 (OS646)

VIE-BCN 17:30-19:50 (OS393)

equipatge de cabina
 + 

facturació de fins a 20/23kg



- Documentació

- Mòbils amb itinerància

- Roba d'acord amb el clima.

- DNI/Passaport

- Ordinador/tablet per a treballar

-Mascaretes

-Diners/targeta de crèdit (opcional)

PREPARACIÓ ACOLLIDA

- Despeses a càrrec de la família

- És permès de realitzar activitats amb la família

fora de l'horari de treball.

-Us animem a que acolliu als estudiants com si

fossin un parent llunyà al qual fa temps que no

veieu, que compartiu la vostra vida, cultura i

entorn amb elles i ells.



-Força major : cap condició

-Decisió personal:

 Si es pot trobar un substitut pel bitllet d’avió i

no es perden els diners. Cost 0. 

Si no és possible fer cap canvi: La família haurà

d'assumir  la despesa per l’import dels bitllets

d’avió. (i despeses que això pugui causar)

CONDICIONS D'ANUL·LACIÓ



Precs i preguntes
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Moltes gràcies per la
vostra atenció
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