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# de models a terroristes # 
 

Un petit cas de WwEU qüestionant qui es pot radicalitzar i com es 
pot produir la radicalització, preparats per als projectes CHRIS i 
PRIDE, i per a altres iniciatives europees ... 
És la història d'un grup de joves radicalitzats a la ciutat de Ripoll, 
que va provocar l'atac terrorista a Barcelona l’agost de 2017 
Llegir el paper 

 
 

 
 

 

 
 

 # Propers Erasmus+ 2018 … # 
 

Iniciem les noves iniciatives Erasmus+ per a la convocatòria de 2018 a 
partir d'octubre. Com que la nostra taxa d'èxit Erasmus+ és del 60%, 
anem segurs a l’hora de desenvolupar nous projectes, alhora que 
evitem les agències nacionals més problemàtiques. 
Alguns dels temes prioritaris per a les noves sol·licituds seran: 
l'esperit emprenedor en l'educació, l'orientació audiovisual a les 
famílies i els cuidadors de les persones amb demència i la prevenció 
de la radicalització a les escoles i més enllà. Interessat? 

 

# Horizon – transformació emprenedoria # 
 

En col·laboració amb professionals qualificats de Catalunya, WwEU es 
prendrà molt seriosament  l’Horizon 2018-20. Convocatòria 
ConvoSC5-20-2019: 
Transformant les àrees urbanes històriques i els paisatges culturals 
en nuclis d'emprenedoria i integració social i cultural 
En col·laboració amb el nostre soci català i recursos europeus claus, 
esperem impulsar el procés cap a una sol·licitud competitiva. 
 

 

 

 

 

 # iCAP aprovat # 
 

El projecte Erasmus+ iCAP es va aprovar a l'agost al Regne Unit. 
ICAP és un dels primers projectes orientats a la pràctica a la UE que 
responen a les recents invitacions de la Comissió per establir 
experiments amb la creació d'interessos, habilitats i capacitat 
d'innovació a primària i secundària, i també contribueix a una nova 
generació d'Erasmus responent a l'interès creixent de la UE en 
l'escolarització basada en l'emprenedoria i la innovació. 
El projecte està coordinat per la Universitat de Gloucestershire. 
Presentació projecte 

# open science schooling aprovat # 
 

El projecte Erasmus+ de 30 mesos OPEN SCIENCE SCHOOLING es va 
aprovar el passat juny. 
El projecte experimentarà amb noves didàctiques de ciència oberta a 
escoles de secundaria d'arreu d'Europa per crear orientacions útils 
per a les escoles sobre com innovar en l'aprenentatge de ciències i 
tornar a involucrar els joves estudiants de ciències en l'aprenentatge. 
El projecte està coordinat per la University of East de Finlàndia. 
Presentació projecte 

 

 

 

 

 # PRIDE aprovat # 
 

El projecte PRIDE (Erasmus+ Joventut),Prevenir la radicalització a 
través del desenvolupament de la identitat, es va aprovar l'abril de 
2017. El projecte desenvoluparà eines innovadores per evitar la 
radicalització entre els joves immigrants. Per això, PRIDE aborda 
l'amenaça de la radicalització entre els joves immigrants i els 
capacita per gestionar el procés de immigració d'una manera 
objectiva i positiva. 
El projecte està coordinat per Kultur-Life d'Alemanya. 
Presentació projecte 

 

 
# 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 de Pau França, Vilafant Catalunya i Katerini Grècia 
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