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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 

 

# esport i emprenedoria # 
Aquesta primavera s’ha aprovat un projecte Erasmus molt interessant 
i desafiant  “I am a Sport Entrepreneur – What R U”. Començarà 
aquest juny. El projecte experimentarà amb noves formes fent que 
els joves, inclosos els joves amb menys oportunitats futures, 
s’interessin en la creació d'accions esportives empresarials, oferint-
los molt d’empoderament útil, juntament amb perspectives socials i 
econòmiques substancials. 
¿Interessat? Utilitzeu la informació de contacte en aquest Butlletí. 
Llegiu el resum. 

 

 

 

 

 # NEET U: mentor o broker? # 
El projecte Erasmus+ “NEET U” de 2 anys i mig es troba ara en el seu 
camí per iniciar la seva experimentació pràctica en diverses 
comunitats de la UE. La idea és utilitzar les persones grans amb 
experiència com “agents” per construir capacitat entre els joves NINI 
per tal de canviar les seves situacions sense sortida i per crear alguna 
cosa útil per si mateixos. Quin tipus de mentor o perfils “d’agent" són 
eficients quan es treballa amb els joves NINI: mestres, treballadors 
socials, joves mentors o sèniors ... ..? 
Seguiu-ho... i feu una ullada al Butlletí ... 

# col·laboració comunitària # 
Sobretot estem involucrats en la creació i implementació 
d’importants projectes Erasmus + i Horizon. No obstant això, alguns 
dels nostres socis estan cada vegada més interessats a treballar en 
l'àmbit comunitari, presentant sol·licituds amb enfocaments integrals 
i de llarg termini per a la innovació en la comunitat amb el suport 
d'un nombre de diferents iniciatives europees. Això vol dir que ens 
estem involucrant en l'orientació i assessoria per a aquestes 
comunitats, oferint-nos aquest enfocament noves i interessants 
oportunitats per al nostre treball … 

 

 

 

 
 

 # marc de competències emprenedores # 
El Nou marc de Competències emprenedores de la Comissió ha estat 
publicat i ja és política oficial europea. 
Treballant amb Europa va fer una modesta contribució al 
desenvolupament d'aquest important marc. 
S'espera que el marc sigui una referència i recurs clau en els nostres 
projectes en curs i futurs, en els Horizon, així com als Erasmus+ 
Feu-hi una ullada ... 

# gamification resultats en procés… # 
 

El projecte “Gamification for hard-to-reach adults” treballa des de fa 
1 any i mig per explorar el que diverses metodologies gamification 
poden fer per els aturats de llarga durada amb menys recursos i 
nivell d'educació. L'exploració inclou gamification en la mentalitat, 
l'habilitació i l'adopció de mesures en la comunitat per aconseguir un 
canvi real. El projecte està produint els resultats finals, i és possible 
que vulgueu mantenir-vos al dia a través de la pàgina web  

  

 
 

 

 
 

 # horizon patrimoni rural # 
A partir de la tardor ens dedicarem a un Horizon molt exigent i 
desafiant convidant formes innovadores de no només preservar sinó 
fer créixer les economies del patrimoni cultural rural a tot Europa. 
S'espera que la iniciativa sigui molt interessant, ja que va més enllà 
de la conservació i el turisme tradicional i té la intenció de crear 
noves formes d'economies de patrimoni rural a través de la 
participació directa i la co-creació dels ciutadans i les comunitats 
locals ... curiós? Aleshores demana’ns ... 

 
 

[Totes les imatges són del NEET U a Shrewsbury UK i de WWEU] 
 

# 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, curiositat i per a més informació # 
                           [Mireia Masgrau] mireiamasgrau@gmail.com           [Jan Gejel] jan.gejel@skolekom.dk 

 

http://www.workingwitheurope.com/#!news/c1kpn
http://www.neetu.eu/
http://x97l.mj.am/nl2/x97l/1n1x1.html
http://www.workingwitheurope.com/#!news/c1kpn
http://gh2r.riversideinnovationcentre.co.uk/

