
L
’objectiu del programa 
d’Escoles Ambaixadores 
del Parlament Europeu 
(EPAS) és proporcionar 
l’oportunitat a l’alumnat de 

l’ESO i Batxillerat a conèixer la his-
tòria i els valors de la Unió Europea, 
la seva democràcia i les institucions 
de la Unió Europea, desenvolupar el 
pensament crític i fer servir la co-
municació com a eina pedagògica.

El programa s’articula com a pro-
jecte transversal de centre, integrat 
per docents de diferents àmbits i 
disciplines, i on el veritable protago-

nista és l’alumnat, els ambaixadors 
juniors. Al llarg del curs, aquests 

 s’encarregaran de mantenir un punt 
d’informació al centre, gestionar les 

xarxes socials del projecte, orga-
nitzar activitats d’aula, conferèn-
cies, la visita d’europarlamentaris 
i l’organització de la celebració del 
dia d’Europa, el dia 9 de maig. 

Actualment, un centre de la nos-
tra ciutat, l’institut Joaquima Pla i 
Farreras ha estat seleccionat, con-
juntament amb d’altres 115 centres 
educatius de l’estat, a participar 
en aquest programa. L’alumnat del 
Plafa es convertirà al llarg de tot el 
recorregut del projecte, en els am-
baixadors júnior del Parlament Eu-
ropeu a la nostra ciutat. 

SANTCUGAT MAGAZINE | NOVEMBRE 2022

32 iEDBUILDING

Un total de 1500 centres educatius de la Unió Europea formen part del projecte d’Escoles Am-
baixadores del Parlament Europeu (EPAS), com a part dels programes educatius dissenyats pel 

Parlament Europeu, coordinats per l’oficina del Parlament Europeu a Barcelo-
na i Madrid. En el projecte participen més de 3700 docents d’arreu d’Europa, 

designats ambaixadors sèniors, i gairebé 23000 estudiants d’entre 13 i 18 
anys, nomenats ambaixadors júniors. Per Margarita Forner, professora de 
Socials de l’institut Joaquima Pla i Farreras i coordinadora del projecte.

L’institut Joaquima Pla i 
Farreras Escola Ambaixadora 
del Parlament Europeu (EPAS)
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“El programa s’articula 
com a projecte transver-
sal de centre, integrat 
per docents de diferents 
àmbits i disciplines, i on 
el veritable protagonista 
és l’alumnat.”


