
 
 

NEWSLETTER No 2 

Joint Short Staff Training Event (JSSTE) 

En la segona reunió conjunta dels socis del projecte anomenat Joint Staff 

Training Event (acrònim JSSTE), els participants van tornar a České Budejovice, 

República Txeca, del 26 de novembre al 2 de desembre. 2017. 

 

El programa del matí del primer dia es va omplir amb la presentació de plantilles 

als regnes de la República Txeca. A la tarda, els participants es van reunir amb 

tradicions nadalenques txeques i es va mostrar l'oportunitat de tractar de fer amanida 

tradicional de patata, dolços cuits, coure un pastís de nadal, decorar l'arbre de Nadal 

o tastar la carpa fregida. Un equip de professors de la República Txeca va ensenyar 

als seus companys una nadala tradicional de Nadal, i alguns van provar els costums 

originals de Nadal. El bon humor festiu de tothom es va veure intensificat per la 

degustació de vi calent tradicional i de punxons nadalencs. A la nit, els participants van 

poder visitar el tradicional mercat de Nadal a la històrica plaça on  



 
van tenir l'ocasió única de veure i comprar productes tradicionals de Nadal, 

decoracions, ceràmiques, degustar pastissos dolços i plats tradicionals. Després d'un 

sopar conjunt i un recorregut per la cerveseria familiar al restaurant, tots els equips 

van aprendre per separat les lletres i la melodia de la famosa nadala txeca i el van 

cantar en comú. 

 

 

El segon dia, el dimarts al matí, el programa es va utilitzar per visitar diversos 

departaments de l’hospital České Budějovice (neonatologia i cardiologia i AR dep.). 

Després d’un dinar conjunt, els socis es van traslladar de nou a l’escola on es va 

presentar una altra sèrie de plantilles. 

El tercer dia, dimecres al matí, els equips van treballar per separat i van idear les 

històries de les quals van fer el vídeo. El contingut de les històries originals analitzades 

i discutides. Cada equip associat ha triat tres temes públics i altres tres dels sistemes 

de salut. La excursió a la cerveseria de Budvar era part del programa de la tarda. A la 

tarda, els que estaven interessats podrien visitar el partit d'hoquei sobre gel a Budvar 

Arena. 

Els tallers inclosos a la creació distionària van ser el principal contingut del dijous al 



 
matí. Després de dinar, els equips van debatre i van treballar sobre el contingut del 

diccionari i van resumir els resultats dels tallers. Tots els equips van anar a la visita a 

la històrica i pintoresca ciutat de Český Krumlov. La bella visita turística va acabar amb 

un sopar. 

El darrer dia, divendres, els equips associats van rebre informació sobre les finances 

del projecte i la informació a la propera reunió a Israel, al gener del 2018. Un 

interessant curs lingüístic de la llengua txeca va esdevenir l'últim programa. Els 

europasses han estat exposats als socis després de la valoració final. 
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