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CAPES
-

har sökt och fått medel från Skolverket

-

har under vecka 44 (2019) genomfört en mycket ambitiös och uppskattad studieresa till
Zaragoza-Aragonien där 16 medlemmar från både SPLF och APEOS deltog. Studieresan
organiserades av fyra av SPLF´s styrelsemedlemmar (Anna Lorentzon, Ann-Christine
Zachrisson, Jill Frejdeborn och Yvonne Hedman). Anna Lorentzons kontakter i Zaragoza
möjliggjorde att alla studiebesök och stadsvandringar blev guidade av särskilt kunniga
personer, bland dem fanns flera kulturpersonligheter samt mycket engagerade lärare från
IES Grande Covián.

-

har bjudits in till Instituto Cervantes (2020-01-15) för att med andra representanter från
universitetet och skolan delta i ett möte med Instituto Cervantes högste chef Luis García
Montero. Målet med mötet var att diskutera den spanska kulturen och det spanska
språkets ställning i Sverige idag och dess framtida möjligheter.
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-

har god kontakt med både Alberto Gascón, chef för Instituto Cervantes i Stockholm, och
Juan Villar Escudero, kulturattaché på Spanska Ambassaden.

-

har god kontakt med Eva González, ”Asesora técnico de Educación de la Embajada de
España”, för hela Norden (med bas i Oslo).

-

har fortsatt medlemskap i FIAPE (Federación Internacional de Asociaciones de
Profesores de Español). Vår viceordförande Anca Chimou har under 2020 deltagit i två
digitala möten: den 8 maj och den 2 juli (det sistnämnda var själva årsmötet, som
egentligen skulle ha ägt rum i universitetstaden Salamanca men fick ställas in och bli
digitalt pga covid19).

-

har genom sina medlemsföreningar arbetat för att få fler medlemmar genom bland annat
att synas i sociala medier och att organisera fortbildningsdagar under hösten 2019 (tyvärr
fick man ställa in alla aktiviteter våren 2020 pga pandemin).

-

har publicerat en annons i tidningen Skolvärlden den 15 augusti 2019 i syfte att locka in
flera medlemmar till båda våra föreningar.

-

medlemföreningarna APEOS och SPLF har inbjudit varandra till sina möten och andra
aktiviteter.

Sollentuna den 2 september 2020

För styrelsen,
Soledad Miguel, ordförande
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