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Relacions transfrontereres

Recepció oficial a alumnes alemanys de
pràctiques
  

La regidora d'Educació, Yolanda Milán, ha
encapçalat una recepció oficial a una quinzena de
joves alemanys que es troben realitzant pràctiques a
empreses de la zona.

La iniciativa s´articula des de l´IES Narcís Monturiol
de Figueres, que participa en un intercanvi amb
alumnes alemanys que cursen formació professional
a la Berufsschule l de Kempten de la comarca de
Allgäu (Baviera) i alumnes de Cicles Formatius de
Formació Professional del centre figuerenc en les
especialitats CFGS de Sistemes de Telecomunicació
i Informàtics, CFGM d'Equips Electrònics de Consum
i de CFGM de Instal·lacions elèctriques i
automàtiques.

La iniciativa està emmarcada dins el projecte europeu Leonardo i comporta també la realització de pràctiques
en empreses, a més del coneixement de la realitat socioeconòmica de la zona d´acollida, així com de la seva
realitat cultural i entorn geogràfic. Per dur a terme aquesta iniciativa, s´ha de destacar la participació de
l'Ajuntament de Figueres i de les empreses que han acollit en pràctiques a aquests alumnes: Oficontrol,
Garatge Plana, PC&Telecos, Siscom, Fundació Salut Empordà, Transports Padrosa, Cahors i, finalment,
T-Systems.

Durant la recepció a l´Ajuntament, el grup d´estudiants i els dos professors acompanyants, els quals realitzen
una estada del 24 d´octubre al 13 de novembre, han escoltat una petita conferència sobre la història de
Figueres i han rebut material d´informació turística de la ciutat i l´Alt Empordà.
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Treballa a la Generalitat
Más De 20000 Places De Funcionari Oblida't De Tornar A Buscar Feina
www.InstitutAccess.com/Barcelona

Cicles Formatius '09
Especialistes a la teva Formació Allà on estiguis. Informa't a:
www.institutoaccess.com/Barcelona

Cursos a Catalunya
Prepara't per treballar o millorar la teva feina.Presencial i en línia
Cursos.Catalunya.Lectiva.net
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FIGUERES CCC09
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