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# noves iniciatives Europees # 
 

Treballant amb Europa està involucrada en varies iniciatives europees, la 
majoria dins els marcs de l’Erasmus+ i l’Horizon. 
Les noves iniciatives responen a les convocatòries de 2016 d’aquests 
programes i alguns dels focus més importants són la innovació en 
l’aprenentatge de les ciències, fomentar l'interès en la innovació entre els 
nens i joves i varies iniciatives basades en els principis de la co-creació. 
Curiosos?  
Pregunteu a la Mireia a mireiamasgrau@gmail.com… 

 

 
 

 

 

 
 

# NEET U tret de sortida # 
 

El projecte Erasmus+ NEET U es va posar en marxa el passat novembre a 
Pau, França. El projecte de 30 mesos serà implementat per un molt divers, 
interesant i capaç partenariat d’arreu d’Europa. 
La missió del projecte és crear directrius útils sobre com combinar els dos 
grans reptes de la societat: el creixent nombre de joves en situacions sense 
sortida i la creixent necessitat de tornar a  “enganxar”, amb la seva 
participació, a sèniors experimentats en la innovació social. 

# gamification dinàmica a Barcelona # 
 
Gamification for long-term unemployed adults és un projecte 
extremadament difícil i exigent. El seu objectiu és aprofitar els últims 
èxits de diversos enfocaments al voltant de la gamification per ajudar als 
aturats en situacions difícils a desenvolupar capacitats per canviar la seva 
situació prenent acció en les seves comunitats. 
La Barcelona Jam va comptar amb 50 professionals, mentors, coaches i 
persones a l’atur d’arreu d’Europe, participant en serious games. 
Gaudiu de les fotos –i visiteu la pàgina web… 

 
 

 

 

 
 

# invitació a Horizon 2016-17 # 
 

Treballant amb Europa ha revisat i analitzat les convocatòries de l'Horizon 
2016-17 i ha fet circular una invitació per conduir i co-dirigir una sèrie de 
sol·licituds que aborden les convocatòries identificades. 
Els conductors amb un considerable coneixement sobre l’Horizon seran 
sòlidament recolzats per Treballant amb Europa, fins i tot beneficiant-se 
de les nostres eines de producció de sol·licituds Horizon. Treballar 
d’aquesta manera, en equip, és del tot necessari per tenir èxit en aquest 
programa cada cop més competitiu ... 
Podeu accedir a la invitació Horizon aquí. 

# Open the Doors kick-off al gener # 
 

L’Erasmus+ Open the Doors es posarà en marxa el proper gener a Girona. El 
projecte es basa en partir d'una actitud molt crítica cap al que la societat 
ofereix als joves NINI, com ara la inserció a curt termini en el mercat de 
treball, manuals “d’educació" i altres excuses d’activitats. 
El projecte vol demostrar que els NINI són perfectament capaços 
d’aprendre, desenvolupar capacitats potents i involucrar-se en reptes 
importants. El projecte treballarà amb educadors, mentors i joves NINI per 
demostrar que el que es pretén en el projecte és possible, 
www.OpenTheDoors.eu ben aviat… 

 

 

 
 

 
 

 
 

# Break Out l’obra a Craiova, Romania # 
 

Al desembre socis de tot Europa es reuniran a Craiova, al sud de Romania, 
per participar en l’elaboració de mètodes innovadors per a la creació de 
capacitats dels aturats de llarga durada per tal de canviar la seva situació 
a través de la presa d’acció en l’emprenedoria. 
Durant les sessions al llarg dels 5 dies s’entrenaran els models de 
desenvolupament de capacitats a través de la creació d'escenaris de casos 
autèntics, basats en la vida real. 
Preneu-vos un moment per visitar la pàgina web de Break Out... 

 

 

# col·laboració # 
Si voleu col·laborar amb Treballant amb Europa o utilitzar-nos com a motor de noves i innovadores iniciatives europees, o si desitgeu desenvolupar 

la capacitat europea en la vostra organització, ens agradarà molt parlar-ne amb nosaltres. 

# contactes i per a més informació # 
                           [Mireia Masgrau] mireiamasgrau@gmail.com           [Jan Gejel] jan.gejel@skolekom.dk 

 

Imatges d’aquest butlletí: Barcelona Gamification Jam, fotos de Treballant amb Europa  


