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L'Aliança d'Associacions Comenius de la Comunitat Valenciana i Regió de 
Múrcia (AEE+) ha estat guardonada pel SEPIE amb un Reconeixement a la 

Qualitat com a millor experiència del sector d'Educació Escolar 2015.  
L'Aliança està integrada pels centres: IES Broch i Llop (Vila-real), IES Isabel 

de Villena (València), Escolapias (València), IES Salvador Gadea (Aldaia), 
CEIP Vil·la Romana (Catarroja), CEIP Cervantes (Algemesí), Col·legi 

Hernández (Villanueva de Castellón), IES La Creueta (Onil), Colegio María 
Inmaculada (Águilas) e IES Floridablanca (Murcia). 
 
Aquesta aliança va sorgir a partir de la trobada de coordinadors organitzat 

pel SEPIE (OAPEE) en 2013 a Madrid, en la qual un grup de deu centres va 

decidir treballar de manera conjunta en la fase final de les associacions 
Comenius per a donar major visibilitat al treball realitzat i difondre els 

assoliments obtinguts. 
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Com a colofó del treball, es va celebrar una jornada de formació del 
professorat emmarcada en el Programa Anual de Formació del centre 

coordinador, així com una trobada d'estudiants. Tot el programa es pot 
consultar en el blog de l'Aliança: 

http://alianzacomenius.blogspot.com.es/2015/03/celebracion-de-la-jornada.html  

 

La nostra experiència ha estat reconeguda pel senyor Pablo Martín 
González, Director del SEPIE (MECD), amb aquestes paraules:  
"Iniciatives en xarxa d'aquest tipus es converteixen en vertaders laboratoris 
de reflexió col·lectiva i d'impuls social afavorint la sostenibilitat i continuïtat 

del caràcter internacional dels centres."  
 

El senyor Marcial Marín Hellín, Secretari d'Estat d'Educació (MECD), va 

lliurar el guardó a l'Aliança el dia 9 de desembre de 2015, en un acte 
emmarcat en les Jornades Anuals de Difusió Erasmus+, celebrades a 

Madrid.  
 

 
Els membres de l'Aliança d'Associacions amb el Secretari d'Estat d'Educació 

http://alianzacomenius.blogspot.com.es/2015/03/celebracion-de-la-jornada.html

