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O traballo non cesa para os embaixadores do Pedra dá Aguia
O instituto da Ponte do Porto celebrou unha inusual Semana Europea desde o
confinamento
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Para conmemorar o nacemento da Unión Europea, unha institución que atravesa estes
días o seu exame máis crucial dos últimos decenios, celébrase cada 9 de maio o Día de
Europa, unha data moi especial para o instituto Pedra dá Aguia da Ponte do Porto, Escola
Embaixadora do Parlamento Europeo.
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O centro adoitaba conmemorar esta data con toda unha semana de actividades para
coñecer mellor a realidade comunitaria, actividades que complementaban con viaxes ás
sedes das institucións. Se en 2019 celebraban unhas eleccións europeas, este ano terían
pasado o 9 de maio no corazón da comunidade, Bruxelas. Non puido ser, pero iso non
quere dicir que os pequenos embaixadores non celebrasen, dunha forma máis recollida,
tan especial efeméride.
Durante toda a semana os alumnos mandaron por correo electrónico unhas propostas
que abarcaron desde un Eurogame de 24 preguntas formuladas nas 24 linguas oficiais da
UE; unha Euroca coa mascota Caramiña na casa de saída para percorrer todos os países,
as institucións, os símbolos da Unión Europea, o covid-19 e incluso o Brexit; ou un vídeo
ilustrativo cunha mensaxe de solidariedade.
A maioría de propostas, que foron remitidas a eurodeputados e institucións, poden verse
nas canles sociais e na páxina web do centro.
Ademais, seis proxectos compiten con outras 24 iniciativas de escolas embaixadoras
galegas nun concurso convocado por Europe Direct A Coruña. A competición pode
seguirse a través da súa páxina de Facebook e a idea que obteña máis likes alzarase
gañadora. O prazo para votar finaliza precisamente este mediodía, co cal desde o instituto
animan a quen queiran apoiar aos alumnos da Ponte do Porto a pasarse pola rede social
da entidade convocante e dar like aos pequenos embaixadores europeos.
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