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# sol.licituds erasmus+ 2019 # 
 

Working with Europe participa en 12 sol·licituds Erasmus+ aquesta 
primavera. Ho fa en col·laboració amb bons socis de tot Europa. Els 
projectes aborden la innovació urgent en l’escolarització bàsica i 
són, com sempre, projectes de primera línia que assumeixen reptes 
tan importants com l’emprenedoria, l’aprenentatge basat en la 
comunitat, l’escola oberta en les ciències i els joves com a jugadors 
de canvis polític. 
Curiós? Pregunta’ns… 

 
 

 

 

 

 
 

# la missió de l’escola oberta en la ciència # 
 

Working with Europe ha convertit en una missió l’experimentar amb 
l’escola oberta i la ciència i ajudar a oferir orientacions útils sobre 
aquest tipus de formació a les escoles secundàries d'Europa. El 
projecte de posada en marxa és l’Open Science Schooling, i aquesta 
primavera el segueixen noves sol·licituds: "“Young students as critical 
science detectives”, “Eco-systems of open science schooling” and 
“Family-based open science schooling”.  
Curiós? Pregunta’ns... 

# ARISE-NET: innovació educativa global # 
 

Marc Prensky, innovador en l'aprenentatge, ens ha inspirat durant 
molts anys a canviar radicalment els vells paradigmes de l'educació 
acadèmica. 
Els enfocaments de Prensky són molt propers als projectes europeus 
creats per Working with Europe. 
Prensky ha establert ara un projecte global anomenat ARISE-NET, que 
comparteix i convida a projectes escolars innovadors de tot el món. 
Per descomptat, recolzem fermament aquesta iniciativa. Us 
convidem a fer una ullada a l’INTRO a la xarxa. 

 

 

 

 

 
 

 # la política a l’escola? # 
 

Fa uns anys ningú hauria entès per què estem creant projectes 
d’innovació Erasmus+ que ajudin a reincorporar o involucrar a joves 
estudiants en política, basant-se en la seva pròpia agenda, els seus 
propis interessos i creant les seves pròpies veus ... Però ara això ha 
canviat: les escoles han d’ajudar a participar els estudiants en 
política i en reptes globals a través d’enfocaments oberts 
d’escolarització. El 2019 participem en una sèrie de sol·licituds 
Erasmus+ que aborden aquest repte. 
Curiós? Pregunta’ns 

 

# WwEU en la prevenció de la radicalització # 
 

La radicalització entre els joves és una preocupació creixent a 
Europa i fora. El tema és extremadament important i complex. A 
partir de la participació en diversos projectes sobre radicalització, 
WwEU ha produït un document crític sobre el tema. A la introducció 
es diu "En particular, l’objectiu d’aquest text és qüestionar les 
definicions populars de radicalització i formes superficials i populars 
de participar en diverses formes de prevenció". 
Aquí trobeu el document 

 

 

 

 
 

 

 # iniciatives erasmus+ 2020 # 
 

Ja estem preparant les noves iniciatives Erasmus+ dirigides al 
programa 2020! Començarem a treballar seriosament amb aquestes 
noves iniciatives i convidar socis a partir de la tardor. 
Alguns exemples de les noves iniciatives són: " Teacher capacity 
building for open schooling and for open science schooling”, “Playful 
science learning for primary school kids”, “Climate change based 
education” and “Global world education”. Diversos socis ja han 
expressat el seu interès per aquestes iniciatives. 
Curiós? Pregunta’ns... 

 

# 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 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3b60cb_a35bad280de044c9b956710c8409f5ae.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3b60cb_3a4a36e5e3264a60973b7009e9b3a609.pdf

