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# unteachables # 
 

El projecte Erasmus+ The Unteachables es va aprovar aquest estiu. 
La missió del projecte és ajudar a les noves generacions de joves 
mestres a convertir els estudiants "difícils d’ensenyar" en joves 
"aprenents", a través de l'exploració d'estratègies d'aprenentatge 
obert iradicalment diferents per a reemplaçar l'ensenyament obsolet.  
El projecte està coordinat per Absalon University College de 
Dinamarca. Curiós? Contacta amb nosaltres ... 

  

 

 

 

 
 

# open science schooling # 
 

El projecte Erasmus+ Open Science Schooling ja està entrant en el 
segon any. La missió del projecte és explorar el compromís de la 
ciència en temps real i la vida real a la comunitat, creant valuoses 
missions científiques per als estudiants de secundària del segle XXI. 
El projecte pretén ajudar a crear noves imatges de la ciència entre 
els estudiants per animar-los a involucrar-se o tornar-se a involucrar 
en la ciència. 
El projecte és coordinat per la University of Eastern Finland. Curiós? 
Contacta’ns… 
 

# aprenentatge basat en missions # 
 

Durant els nombrosos projectes en que Working with Europe ha estat 
i està involucrat en els joves estudiants, hem  desenvolupat allò que 
considerem una alternativa seriosa a l'ensenyament acadèmic 
obsolet. Anomenem el nostre enfoc Aprenentatge basat en la missió, 
inspirat no només en l'experiència europea, sinó també per pioners 
líders en l'aprenentatge com Marc Prensky. 
Fes una ullada a la breu presentació i visita Marc Prensky. 

 

 
 
 

 
 

 # nous serveis de Working with Europe # 
 

Working with Europe ara ofereix nous serveis, responent a la nostra 
necessitat de reduir els desplaçaments a Europa per als nombrosos 
projectes en els quals treballem. 
Un dels nous serveis és produir sol·licituds Erasmus+ sense que 
Working with Europe sigui soci en el projecte. Els serveis es lliuren 
en condicions molt justes. 
Si vols fer una ullada als nous serveis... 

 

# noves iniciatives erasmus+ 2019 # 
 

Working with Europe està posant en marxa una sèrie d'iniciatives 
Erasmus+ altament innovadores que es presentaran al març de 2019. 
Les iniciatives estan estretament lligades a estratègies a llarg termini 
en els àmbits de "Open Science Schooling" i "Unteachable but 
Learnables". Les noves sol·licituds en aquests dos àmbits també 
serviran com a maons de construcció cap al lideratge europeu en els 
àmbits abordats. Més: 
The Open Science Schooling strand 
The Unteachables but Learnables strand 

 

 

 

 

 
 

# conductors i coordinadors # 
 

En relació amb les noves iniciatives Erasmus+ que es presentaran al 
març de 2019, estem buscant conductors i coordinadors que es 
puguin dedicar a algunes de les sol·licituds. La idea és que Working 
with Europe produirà la meitat de les noves sol·licituds, i els socis 
conductors impulsaran la producció de l'altra meitat. 
Interessat, comença fent-hi una ullada: 
The Open Science Schooling strand 
The Unteachables but Learnables strand 

 
 

# col.laboració # 
Si voleu col·laborar amb Working with Europe 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 vosaltres. 
# contactes, curiositat i més informació # 

[Mireia Masgrau] mireiamasgrau@gmail.com           [Jan Gejel] jan.gejel@skolekom.dk 
 

Imatges de WWEU dels molts projectes amb joves meravellosos 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3b60cb_a17065952f554d9b80b93cfc9bd65d85.pdf
http://marcprensky.com/
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b60cb_3cc59f4a97b44dc0a5fcf2060ae3de98.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b60cb_bbce5fa5b36b4d2d96f9dd7b189d4e69.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b60cb_2ca06fea8df14ad795eaef05171ac2bc.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b60cb_bbce5fa5b36b4d2d96f9dd7b189d4e69.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b60cb_2ca06fea8df14ad795eaef05171ac2bc.pdf

