SEGONA MOBILITAT A KRAŚNIK DE L’IES PEDREGUER

L’IES Pedreguer està participant en el projecte Erasmus+, impulsat per la
Unió Europea, i va estar representat per sis alumnes i dos professors a finals
de maig a Kraśnik (Polònia), en la segona mobilitat (la primera va ser a
Volos, Grècia). El projecte, anomenat «Read, Imagine, Create», consisteix en
diversos intercanvis per tal de fomentar la lectura i acostar les diferents
cultures europees; en aquest cas, han participat instituts de Polònia, Itàlia,
Grècia, Lituània, Romania i Espanya. L’objectiu és mostrar la diversitat dels
pobles europeus però també les bases comunes que conformen els
fonaments sobre els quals es construeix la Unió i impulsar els principis que
n’han de regir la construcció.
Els alumnes de Pedreguer van compartir el llibre de Gemma Pasqual,
Marina, obra que ressalta els valors de la tolerància, el respecte cap a altres
cultures i races o l'amistat; valors molt necessaris en el projecte d'integració
europea. Tots els participants van realitzar diversos tallers de lectura i
literatura, vinculada al món fantàstic i juvenil. A banda de compartir lectures i
autors, l’alumnat també va tindre l’oportunitat de conéixer companys i
companyes, així com visitar llocs meravellosos com les ciutats de Lublin,
Zamosc, Sandomierz o Cracòvia, on van poder aproximar-se a la cultura i la
història polonesa. També van realitzar una visita a Auschwitz-Birkenau, camp
de concentració i extermini en què el règim nazi va assassinar vora un milió i
mig de persones, la majoria jueus, i que forma part de la història més negra
del nostre continent. Una visita molt dura però alhora necessària per tal de no
oblidar els errors del passat.
La pròxima mobilitat serà el proper més de setembre a Romania, on
compartiran noves lectures i temàtiques. Pedreguer acollirà els membres del
programa al novembre i ja n’està treballant els continguts, així com les
visites, per poder donar a conéixer la nostra cultura.

