
Ja fa més de deu anys que tota una colla de professors i professores ens 
vàrem engrescar en un projecte europeu del qual en sabíem ben poca cosa. 
Amb el nom de “Comenius” es pretenia posar en contacte centres, 
professores i alumnes europeus per a fer créixer una consciència comuna. 

Alguns centres propers ens en parlaven, una professora sueca que tenia 
amistats a la població hi semblava disposada i una colla de professores 
s’afegiren a l’aventura de portar un projecte europeu compartit. 

Ens hi vàrem engrescar. Ens proposarem posar en comú el procés de 
presa de decisions sobre el futur, tant acadèmic com professional, dels 
joves que estan acabant l’escolarització obligatòria. Compartiríem amb les 
professores europees totes aquelles activitats i recursos que utilitzàvem a 
l’Institut per ajudar els alumnes a pensar i a decidir sobre el futur, i a més a 
més en dissenyaríem de noves tenint en compte que els contextos són ben 
diferents. A aquest projecte li posaríem el nom de “Sharing Future 
Decisions” 

Aquella idea i primer disseny del projecte evolucionà en tot un seguit 
d’activitats força novedoses, com per exemple: els “Communication Day”, 
les trobades de professors europeus als diferents centres, els viatges 
d’intercanvi d’alumnes, les xerrades per a pares i mares, les campanyes 
econòmiques per a obtenir fons, les reunions de l’equip promotor, els faxos 
i els correus electrònics que ens arribaven de tot Europa, ... 

Un grup promotor format per companyes de l’àrea de tecnologia, de 
llengua catalana, de llengua anglesa, que juntament amb els socis italians, 
alemanys i suecs ens ajudaren a millorar la nostra tasca educativa i 
orientadora, i ben segur dinamitzaren el centre, ens aproparen a altres 
realitats educatives, econòmiques, socials i familiars que ens enriquiren a 
tots. 

Aquestes experiències em deixaren un record d’entusiasme, de 
participació, de col·laboració que no oblido, i de satisfacció ja que en les 
successives edicions dels anys posteriors el projecte tingué una continuïtat 
encara més fructuosa. 
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