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

 

# nova pàgina web # 
La pàgina web de Treballant amb Europa ja està disponible: 
www.workingwitheurope.com 
La pàgina web té com a objectiu informar breument sobre el nostre 
treball i sobre el tipus d'iniciatives en les quals estem immersos. 
A la pàgina web també podeu hi trobar una biblioteca amb 
documents sobre les polítiques i recerca europees més interessants i 
vinculades als camps en què treballem. 
La pàgina web està en anglès i català. 

 
 

 
 

 
 

 
 

# activitats potents en el BDBO a Roma # 
El passat mes de maig i durant 5 dies vàrem participar en un 
esdeveniment molt dinàmic a Roma, lligat al projecte Break down or 
break down. Més de 40 persones procedents de tot Europa i Roma 
vam participar i treballar col·lectivament en el repte d'oferir noves 
vies als aturats de llarga durada i en situacions sense sortida. 
El projecte està orientat a la creació de capacitats per a la presa 
d'acció empresarial en la comunitat. 

 

# l’atractiu de l’aprenentatge de les ciències # 
Treballant amb Europa es dedica cada vegada més a projectes 
d'investigació sobre noves i innovadores formes destinades a com fer 
l'aprenentatge científic atractiu per als nens i joves. 
Durant aquest estiu 2015 ens capacitarem per treballar amb qualitat 
en aquest interessant però també molt exigent camp. 
Esprem que el resultat sigui una o dues sol.licituds Horizon per 
aquest 2015. 

 

 
 

 

 
 

 
 

# iniciativa NEET 2.0 # 
Treballant amb Europa estem co-dirigint una ambiciosa iniciativa 
nacional a Catalunya, anomenada NEET 2.0. L'objectiu és crear una 
plataforma intersectorial sòlida el 2016, i fonamentada en repensar i 
qüestionar el que oferim als joves nini i els nini potencials. La 
plataforma contribuirà a la substitució de les polítiques a curt 
termini dirigides als nini amb la creació de capacitats de llarg 
termini. Si té èxit, la iniciativa podria tenir perspectives europees. 
Interessat? 

 

# I am a sport entrepreneur – what R U? # 
En col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés de Barcelona estem 
preparant un projecte molt interessant i dinàmic destinat als joves 
per oferint-los capacitació basada en la vida real, per tal de què els 
joves es converteixen en empresaris esportius i aprenguin a mantenir 
i gestionar els seus compromisos. 
El projecte és un projecte Erasmus+ i es presentarà en un país on ens 
consti que l'Agència Nacional és positiva cap a projectes juvenils i 
iniciatives empresarials. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

# preparant-nos per a les iniciatives 2016 # 
Mentre estem a l'espera dels resultats de l'avaluació de les moltes 
sol.licituds Erasmus + que vàrem crear i presentar el passat abril, 
estem començant a escalfar motors per a la nova sèrie de la 
sol·licitud Erasmus + que presentarem el proper abril 2016, i que 
començarem a treballar a partir de la propera tardor. 
Tot i que l’Erasmus+ és cada vegada més competitiu, encara pensem 
que ho farem bé. Idees per a la convocatòria Erasmus+ del 2016? 
 

 

# 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 

                     
               Les imatges són del Break  Down or Break Out a  Roma i de Treballant amb Europa 


