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EXTRA ESTIU 2016 
 

Les actualitzacions de les notícies de Treballant amb Europa tenen com a objectiu oferir una breu 
visió del nostre treball i situació present 

 

# molts projectes nous aprovats# 
 

De moment aquest estiu varies de les nostres noves iniciatives 
Erasmus+ han estat ja aprovades, i n’esperem més... 
Els projectes són: 
 

 

Erasmus+ CHRIS desenvoluparà estratègies per lluitar 
contra la radicalització entre els joves a  secundària. 

 

Erasmus+ I AM A SPORT ENTREPRENEUR – WHAT R U? 
desenvoluparà enfocaments per desenvolupar la 
capacitat dels joves per crear iniciatives empresarials 
esportives, en contextos informals. 
 

 

Erasmus+ SENIOR SOCIAL ENTREPRENEURING crearà 
capacitat entre els sèniors amb experiència per 
conduir innovació social a les seves comunitats. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 # open science schooling horizon # 
 

Amb un equip de socis rellevants aquest estiu estem treballant dur 
per produir una sol·licitud Horizon altament competitiva dins el 
programa europeu de l’escolarització oberta, convidant   iniciatives 
innovadores basades en la comunitat i el foment de noves formes de 
participació de la ciència. 
El consorci compta amb socis de diferents sectors i de més de 10 
països europeus. 

 

# portal tercer sector en marxa # 
 

El passat abril el nou portal per al tercer sector i voluntariat 
http://nonprofit.xarxanet.org/ es va posar en marxa ... 
El portal vol ser un punt de trobada dels líders del tercer sector 
internacional sense ànim de lucre així com professionals i altres 
interessats. 
Si treballeu al Tercer Sector és possible que vulgueu fer-hi una 
ullada... 

  

 
 

 

 
 

 # contrarestant radicalització: U Count(er) # 
 

Vàrem crear i presentar la sol·licitud Erasmus+ CHRIS, tot just 
aprovada,  adreçada a contrarestar i preveure la radicalització a les 
escoles, i ara estem col·laborant amb un grup de socis per crear una 
nova iniciativa CHRIS per ser presentada a la convocatòria Erasmus+ 
pels joves la propera tardor. Anirà adreçada a contextos no formals i 
impulsarà la col·laboració de la comunitat. Curiós? Per què no ens 
preguntes? 

# adéu UK, hola amics britànics! # 
 

Així que, ADEU al Regne Unit, bona sort amb la vostra aventura neo-
nacionalista. Mai va funcionar en el passat i no funcionarà en el 
futur. 
I HOLA als molts amics britànics i institucions amb les que hem estat 
treballant durant molts anys i amb qui gaudirem seguint treballant 
en el futur! 

 

 
 

 
  

 
 

Interessat en nous enfocaments i formes d’aprenentatge creatiu? 
Aleshores hauries de fer una ullada als exemples Awesome Schooling i el Blue Learning  aquí 

 

 

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

 
 

Les fotos d’aquest Butlletí són extretes de la nostra web, fotos fetes durant els nostres més de 15 
anys de col·laboració europea: pots veure totes les fotos aquí! 

http://www.workingwitheurope.com/#!news/c1kpn
http://www.workingwitheurope.com/#!news/c1kpn

