Relació de projectes desenvolupats durant l’any 2009

Nom del
projecte:

Pràctiques d’empresa

Descripció:

Projecte Leonardo tramitat pel Lycée Professionnel Marcel Dassault
amb col·laboració de l'IES Joaquim Mir.
Objectiu:
Una estudiant del Lycée Professionnel Marcel Dassault va fer
les pràctiques d'empresa durant un mes a l'ajuntament de Vilanova i
la Geltrú.
On es va dur A Vilanova i la Geltrú.
a terme:
Total
de 4 de Mérignac
participants:
Dates:
Del 19 de gener fins al 13 de febrer de 2009.
Nom del
projecte:
Descripció:

Intercanvi educatiu

Intercanvi d’alumnes d’ESO dels IES Manuel de Cabanyes i Dolors
Mallofré amb alumnes de l’institut Bourran de Mérignac.
Objectiu:
Aprendre francès/català i compartir experiències amb joves de la
mateixa edat de la ciutat agermanada.
On es va dur A Vilanova i la Geltrú i a Mérignac.
a terme:
Total de
27 de Mérignac + 27 de Vilanova
participants:
Dates:
Del 6 al 13 de març de 2009 a Vilanova.
Dates:
Del 20 al 27 de març de 2009 a Mérignac.
Notícies
Vilanova Digital de data 09/03/09
publicades
http://www.vilanovadigital.com/serveis/arxiu/getfiledsource.asp?type
relacionades: =1&id=22401&year=2009&month=8
Diari de Vilanova de data 13/03/09
http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/DIV/2009/DIV090313026.pdf
Diari de Vilanova de data 13/03/09
http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/DIV/2009/DIV090313069.pdf
Blogs relacionats amb l'intercanvi:
http://tercerodelbourranenespana.over-blog.com/albums.html
http://vngmerignac.over-blog.com/

Nom del
projecte:

Visita delegació tècnica esportiva

Descripció:

Visita dels tècnics de les biblioteques Joan Oliva i Cardona Torrendell a la
mediateca de Mérignac.
Objectiu:
Conèixer la gestió esportiva, posar en comú les diferents metodologies de treball
emprades pels professionals esportius i visitar les instal•lacions esportives. Es
preten establir uns criteris d'actuació per a dur a terme futurs programes
conjunts d'intercanvis i accions esportives amb la ciutat agermanada.
On es va dur A Vilanova.
a terme:
Total de
4 de Mérignac
participants:
Dates:
Del 12 al 15 de març de 2009.
Notícies
Vilanova Digital de data 15/03/09
publicades
http://www.vilanovadigital.com/serveis/arxiu/getfiledsource.asp?type=1&id=2248
relacionades: 2&year=2009&month=11

Nom del
projecte:
Descripció:

Inauguració de la Fira de Novembre

Visita d'una delegació de Mérignac encapçalada pel seu alcalde, Mr. Michel
Sainte-Marie, qui va inaugurar la Fira de novembre
On es va dur A Vilanova i la Geltrú
a terme:
Total de
5 de Mérignac
participants:
Dates:
De l’11 al 15 de novembre de 2009.
Notícies
Diari de Vilanova de data 6/11/09
publicades
http://hemero.diaridevilanova.com/manteniment/php/veure-imgrelacionades: pag.php?img=http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/DIV/2009/DIV091106006.jpg
Diari de Vilanova de data 13/11/09
http://hemero.diaridevilanova.com/manteniment/php/veure-imgpag.php?img=http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/DIV/2009/DIV091113003.jpg
Vilanova Digital de data 11/11/09
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?idarticulo=25083
Vilanova Digital de data 13/11/09
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?idarticulo=25124
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?idarticulo=25111
Vilanova Digital de data 18/11/09
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?IdArticulo=25206

Nom del
projecte:

Promoció de productes de Mérignac

Descripció:

El productor de vi chateau Luchey-Halde promociona els productes de
Mérignac a la Fira de novembre
Promocionar productes de Mérignac a la Fira de novembre a fi de donar-los a
conèixer a la ciutadania

Objectiu:
On es va dur
a terme:
Total de
participants:
Dates:
Notícies
publicades
relacionades:

A Vilanova.
2 de Mérignac.
Del 12 al 15 de novembre de 2009
Vilanova Digital de data 13/05/08
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?Idarticulo=19628
Vilanova Digital de data 22/05/08
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?IdArticulo=19729

