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CAPES Verksamhetsberättelse 1 juli 2020– 30 juni 2021  

 

CAPES styrelse:  

Ordförande: Soledad Miguel, SPLF 

Vice ordförande: Anca Chimoiu, APEOS  

Kassör: Jill Frejdeborn, SPLF 

Styrelsemedlem: Manuela Toscano, APEOS 

Styrelsesuppleant: Ana Eves, APEOS 

CAPES revisorer: Gerhard Sager, APEOS och Astrid Mellbom, SPLF 

CAPES valberedning: Jorge Gálvez Paz, SPLF (sammankallande), Ann-Christine 

Zachrisson, SPLF (suppleant) 

Medlemmar: Spansklärarföreningen i Västra Sverige (APEOS) och 

Spansklärarföreningen i Stockholm (SPLF) 

Medlemsavgift för verksamhetsåret: 7 000 kronor 

Möten och kontakter: Årsmöte den 28 september 2020, regelbunden kontakt via telefon och 

mejl; protokoll finns från årsmötet. 

 

CAPES 

- har sökt och fått medel från Skolverket 

- har fortsatt medlemskap i FIAPE (Federación Internacional de Asociaciones de 

Profesores de Español). Vår viceordförande Anca Chimoiu har under verksamhetsåret 

aktivt deltagit i deras digitala möten. Genom vårt medlemskap i FIAPE fick våra 

medlemmar förmånen att till rabatterad avgift delta i ett mycket givande digitalt och 

interaktivt fortbildningsevenemang: ”Congreso ELE Español para todos”. Evenemanget 

ägde rum 5-13 november. 

- har god kontakt och samarbete med Adriana Sturesson, ordförande för SPRI 

(Språklärarnas Riksförbund) 

- har god kontakt och samarbete med lärarutbildaren Ainoa Polo som höll två mycket 

uppskattade digitala och interaktiva fortbildningsseminarier “Ideas para llevar el Camino 

de Santiago al aula” och “Ideas y recursos para tu clase digital”.   
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- har haft god kontakt och samarbete med José Rodríguez Pérez, ”Asesor técnico de 

Educación de la Embajada de España”, för hela Norden och som vikarierat i den tjänsten 

läsåret 2020-2021.  

- har god kontakt med Alberto Gascón, chef för Instituto Cervantes i Stockholm, och med 

Juan Villar Escudero, kulturattaché vid Spanska Ambassaden. 

- har genom de sistnämnda kontakterna kunnat erbjuda två högklassiga digitala 

fortbildningsdagar ”Jornadas didácticas de español en línea” 23-24/4 organiserade av 

Junta de Castilla y León och Salamancas universitet i sammarbete med Spanska 

ambassadens Asesoría de Educación samt med Instituto Cervantes.  

- Sammanfattningsvis har alla dessa kontakter möjliggjort för APEOS och SPLF att under 

pandemitiden kunna erbjuda digital och interaktiv fortbildning av hög kvalitet och som 

också varit både meningsfull och rolig. Tack vare det kunde medlemmarna i våra två 

föreningar få många nya idéer, inspiration och inte minst mycket glädje.  

 

 

 

Sollentuna, den 30 augusti 2021 

 

För styrelsen, 

Soledad Miguel, ordförande 

 

 

 


