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SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARQUES

Bringing the Arts to our Schools
Estudiants de l’institut de secundaria Ulrichsgymnasium
de la ciutat de Norden (Alemanya) i de l’IES Dr. Lluis
Simarro Lacabra compartixen una setmana d’activitats
en el marc d’un projecte Erasmus +
IES SIMARRO

La setmana passada l’IES Simarro va acollir 10 estudiants
i dos professors del centre alemany. El projecte esmentat
tracta d’integrar les arts i el
patrimoni cultural europeu en
el currículum de l’ESO i el Batxillerat. A banda de la vessant
acadèmica, cal ressaltar que al
llarg de la setmana els estudiants alemanys van conviure
amb les famílies dels alumnes
del Simarro que van ser seleccionats per a participar en
aquest projecte, la qual cosa
va suposar una immersió total
en la cultura i manera de viure
xativina.
Els estudiants han gaudit
d’una setmana molt intensa on
hi havia moltes activitats programades. El dilluns, després
de les activitats d’acollida al
Simarro, van gaudir d’un taller
d’instruments musicals i una
activitat de dansa on van poder
ballar tots junts. Tant al taller
com a l’activitat de dansa la
implicació de l’alumnat espanyol i alemany va ser total, fent
que el primer contacte entre
ells i elles fos, ja des d’un bon
començament, més fàcil i fluid.
El dimarts va ser un dia dedicat a treballar les Unitats
Didàctiques, prèviament preparades pel professorat de les
diferents assignatures implicat
en el projecte. Van començar els
assajos d’acro gimnàstica baix
la direcció del professor d’Educació Física Guillem Climent,
van assistir a classe d’Anglès
amb la professora Laura Santamargarita, després van passar
a la classe de Cultura Científica amb la professora Marives
Blanquer, i van finalitzar amb
la professora Laura Moreno,
amb una Unitat Didàctica dedicada a la Filosofia. Per la vesprada, van assistir a una visita
guiada al Castell de Xàtiva.
El dimecres van continuar
els assajos per tal de preparar la representació final de
divendres i, a més a més, van
realitzar una visita cultural en
anglès pel centre històric de la
ciutat de València, finalitzant
a la Ciutat de les Arts i les Ciències.
El dijous els estudiants dels
dos països van treballar per
equips
fent dos activitats
transversals del projecte: el
disseny d’un Logo i la realització d’una Newsletter del primer semestre. Seguidament es
va visitar el taller del mestre

Alguns dels millors moments de les activitats realitzades entre els alumnes dels dos centres.

faller Manolo Blanco. De fet, la
temàtica principal del primer
semestre de projecte ha estat
Les Falles. Posteriorment van
visitar el Museu Faller de Xàtiva on van ser rebuts pel president de la JLF de Xàtiva, Jesús
González, que va obsequiar als
alumnes alemanys amb un llibret faller.
El divendres va ser la cloenda
de la setmana en el marc incomparable de Sant Domènech.
L’acte va tindre diferents parts
on van participar els alumnes
dels dos instituts. En primer

lloc, l’alumnat alemany va fer
una valoració de la setmana
d’immersió que havien viscut.
Seguidament, una alumna alemanya i una altra espanyola
van interpretar una cançó amb
l’acompanyament al piano del
professor alemany, Jochen
Fischer. Per últim, va tindre
lloc la magnífica representació
d’acro gimnàstica amb l’ajut
inestimable del professor de
música Robert Arnau, que va
escollir la melodia i les imatges
que allí es van projectar.
L’acte va comptar amb un

públic excepcional: l’alumnat
de 4 ESO i 1 de batxiller de l’IES
Simarro , les famílies del alumnes , el director de l’institut i
la regidora d’arts escèniques i
conservatori de l’Ajuntament,
Reme Sinisterra, que va felicitar els joves estudiants i els
va animar a seguir treballant
en aquests projectes. Durant
tot l’acte, la professora Laura
Santamargarita, coordinadora
del projecte Erasmus, va ser la
mestra de cerimònies i va incentivar els alumnes a participar exposant les seues vivèn-

cies utilitzant l’anglès com a
llengua de comunicació.
Abans de finalitzar l’acte es
van donar les gràcies a tots
els companys i companyes
del Simarro que, d’una manera o d’una altra, han col·laborat i han ajudat a fer possible
aquesta meravellosa setmana.
Per suposat, també es va agrair
a l’Ajuntament de Xàtiva el seu
recolzament al projecte i la cessió de les instal·lacions per a
poder realitzar l’acte de cloenda d’una magnífica setmana de
treball del seu alumnat.

