
 

 
 
 
 

Sessions informatives sobre la Unió Europea per l’alumnat 
de les Illes Balears 

 
Títol:  
 
Sessions informatives "Què és la Unió Europea?", organitzades pel Centre 
Balears Europa. 
 
Contingut:  
 
El Centre de Documentació Europea del CBE organitza, al llarg de tot el curs 
escolar, sessions informatives adreçades als centres educatius de les Illes 
Balears. El termini per sol·licitar les sessions es troba actualment obert. 
 
Persones destinatàries:  
 
Alumnat de sisè d'EP, de tercer i quart d'ESO, de batxiller i de cicles formatius 
de centres educatius les Illes Balears. 
 
Dates:  
 
Dimarts i dimecres, al llarg de tot el curs escolar 2018/2019. 
 
Durada:  
 
Una hora o una hora i mitja per grup. 
 
Continguts (adequats a l'edat i el nivell). 
 

 Origen i història de la Unió Europea. 
 Actualitat de la Unió Europea, quins països la formen? Països candidats. 



 Símbols de la UE. 
 Llengües oficials. 
 La Unió Econòmica i Monetària. 
 Institucions de la Unió Europea. 
 

Material:  
 
Es lliura a l’alumnat i professorat assistents documentació especifica per a 
cada nivell educatiu (publicacions, mapes...) i es dóna informació dels recursos 
en línia disponibles en les webs del Centre Balears Europa i de la Unió 
Europea. 
 
Metodologia:  
 
Sessió presencial interactiva per a vint-i-cinc o trenta assistents, amb 
presentació digital. 
 
Lloc i dia de realització: 
 
Els dimarts, als centres educatius (per a centres que no puguin desplaçar 
l’alumnat a la seu del CBE). 
 
Els dimecres, al Centre Balears Europa (carrer del Palau Reial, 17, de Palma). 
L'horari es pot adaptar a les necessitats del centre educatiu, en dos torns per 
dia. El primer torn comença entre les 9:00 h i les 10:00 h i el segon torn, entre 
les 11:30 h i les 12:30 h. 
 
Disponibilitat:  
 
Cita prèvia acordada amb el Centre de Documentació Europea del Centre 
Balears Europa. El termini per sol·licitar les sessions es troba actualment obert. 
 
Contacte: 
 
Catalina Morro Morey 
971 177 129 
cmorro@cbe.caib.es 


