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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 

 

# un cop més la lotto… # 
 

El 31 de març Treballant amb Europa i els nostres socis vàrem 
presentar una llarga llista de sol·licituds Erasmus+. Lamentablement 
hem de dir que el programa Erasmus+ s’ha convertit en una loteria. 
La loteria inclou una sèrie d'inseguretats i accions i comportaments 
impredictibles de les agències nacionals, així com dels seus 
avaluadors. L'orientació, la política i la pràctica d'Erasmus+ varien 
tant en tots els estats membres que la presentació s'ha convertit 
en... una loteria! 

  

 
 

 

 
 

 # NEET U seniors trobada a UK # 
 

Avui en dia es parla molt sobre innovació social, i com la innovació 
social ha de ser impulsada per les necessitats de la comunitat i pels 
ciutadans. Però, com fer això en la pràctica? El projecte Erasmus+ 
NEET U contribuirà a donar aquestes respostes a través de la 
participació de sèniors “brokers” en les comunitats, treballant en 
estreta col·laboració en la creació de capacitat i el canvi social entre 
els grups de joves NINI. Els sèniors prendran els primers passos a 
Shrewsbury Regne Unit a l'abril. Pàgina web NEET U (en construcció). 

# nous horitzons # 
 

Durant el 2016 estarem profundament compromesos en iniciatives 
molt interessants i desafiadors de recerca i innovació Horizon que 
aborden l'ensenyament i l’aprenentatge de les ciències de manera 
innovadora, en col·laboració amb l'USV de Romania i la UPC de 
Catalunya. Més endavant començarem a abordar la molt interessant 
convocatòria Empowering Europe’s Young Innovators. Esperem ser 
capaços de crear una considerable innovació entre 2016 i 2017 a 
través d'aquestes iniciatives. 

 

 
 

 

 
 

 # desitgeu fer una ullada als recursos de la nostra  
pàgina web# 
 

La nostra pàgina web, nosaltres l’anomenem la nostra  "pàgina 
retro",  ja que us pot semblar una mica antiquada, està oferint 
encara més recursos per a les institucions i professionals interessats 
seriosament en la creació de projectes innovadors Erasmus + i 
Horizon. 
Podeu trobar aquests recursos a la secció de recursos. 
Per descomptat, podeu enviar aquesta informació als vostres 
col·legues i socis, qui sap, potser podrien estar-hi interessats! 

# erasmus+ co-creació dels joves … # 
 

Molts dels projectes presentats el passat març van dirigits als joves 
en diferents contextos. No als joves com a receptors o usuaris de la 
innovació produïda per nosaltres i els nostres socis, sinó als joves 
com a conductors i co-creadors de la innovació i dels resultats dels 
projectes. En aquests projectes els joves participants estaran 
involucrats en els projectes com a actors clau, anunciant una nova 
era en la col·laboració europea. 
Alguns dels nous projectes es presenten breument aquí. 

  

 
 

 
 

 # lluitant contra la radicalització en la comunitat # 
 

La radicalització creix cada vegada més a Europa i amenaça la 
coherència social bàsica. La radicalització no arriba simplement 
importada des d'altres regions del món, sinó que també es produeix 
al cor dels nostres joves. Per tant, hem presentat el projecte CHRIS, 
on els estudiants joves s’involucren en l'exploració de les formes per 
prevenir la producció de radicalització a les escoles. Donarem 
continuïtat a aquest projecte amb el projecte Comunitat CHRIS 
(Erasmus+ Joves que presentarem a l’octubre de 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 

 

http://www.neetu.eu/
http://www.workingwitheurope.com/#!cat-resources/c4st
http://media.wix.com/ugd/3b60cb_1cc96f19064c44a0a1a10d45547b51c6.pdf

