CONCURS EUROSCOLA 2017:
ENS AJUDEU A DIFONDRE EL RESPECTE ALS DRETS
FONAMENTALS?
L’IES Jaume I torna a participar enguany en el concurs Euroscola que
organitza el Parlament Europeu. La XXIII edició d’este concurs està dedicada
al seixanté aniversari de la firma del Tractat de Roma (1957-2017), raó per la
qual l’objecte de l’actual convocatòria és reflexionar amb l’alumnat més jove
sobre el procés de transformació de la Unió Europea en un espai de llibertat,
justícia i seguretat al llarg d’estos seixanta anys; valorar tot el que hem
aconseguit i analitzar quins són els reptes que ara se’ns plantegen.
Per aquesta raó el tema central d’Euroscola és que l’alumnat conega la Carta
dels Drets Fonamentals de la Unió Europea com a text que recull els principis
i valors dels pobles i ciutadans de la UE, després de seixanta anys de
compromís i de caminar junts.
El nostre institut, que ja ha sigut vencedor de la mà de Fermín Silvestre en
edicions anteriors d’este concurs d’àmbit europeu, hi participa també
enguany amb l’alumnat de tercer curs d’ESO i de la mà de Mar Garí. El
producte que han hagut d’elaborar és doble: per una banda, un vídeo de
minut i mig de duració on es reflexione sobre un dels drets fonamentals de la
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, esmentada més amunt,
així com, per una altra banda, un vídeo de cinc minuts amb el making of o el
procés de realització del vídeo de minut i mig per tal que el jurat puga
comprovar que el vídeo ha estat realitzat realment per l’alumnat inscrit.
El grup de tercer d’ESO A ha reflexionat en el seu vídeo sobre la igualtat i la
discriminació per diferent procedència ètnica, ací teniu els enllaços a Youtube
del seu vídeo i del seu making of:
VÍDEO DE 3ESOA: https://youtu.be/kIq0_XCZuME
MAKING OF DE 3ESOA: https://youtu.be/ZmKa_uqwq4c
Tercer d’ESO B ha realitzat una posada en escena més poètica per posar de
manifest que, tot i les diferències exteriors visibles amb la mirada, a l’interior
de totes les persones batega un cor que sent de la mateixa manera, perquè

per dins tots som i guals i per això hem de ser tractats amb igualtat; ací estan
els seus enllaços:
VÍDEO DE 3ESOB: https://youtu.be/RFm6XT71BQo
MAKING OF DE 3ESOB: https://youtu.be/tzbVWcfpFfM
Per la seua banda, tercer d’ESO C s’ha remuntat a fa seixanta anys per
comparar les condicions laborals i el tracte discriminatori i humiliant que
rebien antigament les persones treballadores, i han fet notar que en
l’actualitat les empreses procuren respectar el dret a la igualtat i a que les
persones tinguen un lloc de treball digne i en condicions justes i equitatives,
d’on no se les puga acomiadar arbitràriament.
VÍDEO DE 3ESOC: https://youtu.be/EIBAl6mboFM
MAKING OF DE 3ESOC: https://youtu.be/reN2Oj8YMhM
Una volta elaborats i penjats els vídeos, els grups de tercer inicien l’última
fase de la competició, consistent en implicar, en la major mesura possible,
tota la nostra comunitat educativa i entorn local per donar a conéixer els
projectes que han dut a terme i compartir els vídeos elaborats per totes les
xarxes socials. Els cal tota l’ajuda possible per difondre’ls. El premi a l’esforç
que estan fent és fantàstic: la participació en el Programa Euroscola del
Parlament Europeu a la seua seu d’Estrasburg i un ajut econòmic per
sufragar part de les despeses del viatge, que es realitzarà en el curs escolar
2017/2018, o bé en el segon semestre de 2018.
Com a reconeixement al seu compromís europeista, en acabar el concurs
Euroscola el Parlament Europeu enviarà als centres escolars participants un
banner que podran col·locar a la pàgina web de l’institut i un certificat de
participació del centre.
Si teniu interés en conéixer més informació, podeu visitar:
http://www.europarl.europa.eu/euroscola

