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Bilbao, Espanha, 1 e 2 de fevereiro 2018
1 de fevereiro de 2018
No dia 1 de fevereiro, todos os participantes do projeto PBPinVet reuniram-se em
Bilbao, Espanha, onde foram recebidos por Tamara Rodriguez e Itziar na escola
“Salesianos Deusto”.
O diretor de “Salesianos Deusto” deu as boas-vindas ao grupo e fez uma apresentação
da escola. Logo de seguida a Tamara Rodriguez apresentou a agenda da reunião.

Fizeram uma visita guiada à escola, visitando as salas de aula, onde os alunos e
professores se encontravam a estudar ou em oficinas de trabalho. Durante a visita
houve uma demonstração com uma máquina de fresar em que um aluno produziu uma
tábua de pão.
Após o almoço, a equipa Espanhola, dirigida pelo Itziar, apresentou o LCD do KIT de
formação e módulo espanhol.
No final do dia, visitaram o incrível museu de Guggenheim e depois da visita todos os
participantes encontraram-se no Restaurante Kasko, localizado no centro histórico da
cidade, para uma refeição deliciosa e tradicionalmente Basca.
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2 de fevereiro de 2018
O coordenador do projeto PBPinVET, Hüseyin Gökçe, em conjunto com a Tamara
Rodriguez e restantes parceiros revisaram e atualizaram o plano de ação do projeto,
com o intuito de ultrapassar algumas tarefas pendentes. Preencheu-se a ficha de
avaliação e foram discutidos assuntos tais como o progresso do projeto e ações
futuras.
Após a avaliação, todos os parceiros dirigiram-se ao jardim da escola onde
plantaram a árvore Erasmus+.
De seguida, discutiram os assuntos relacionados com a disseminação e data da
próxima reunião que será realizada em Atenas-Grécia. Esta reunião irá dar
oportunidade aos parceiros Gregos para apresentarem o seu trabalho.
No final do dia, todos os parceiros visitaram a cidade histórica de Bilbao.

