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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 

 
 

# fomentar l’interès primerenc a les escoles en  
innovació # 
Fomentar la crida de la Comissió a l'educació emprenedora en tots els 
nivells. La Comissió està convidant a la investigació i experimentació 
pràctica amb una didàctica d'escolarització oberta que creï interès per 
la innovació, habilitats i capacitats entre els joves estudiants a les 
escoles. Treballant amb Europa, per tant, ha creat una nova iniciativa 
Erasmus+ anomenada iYouth amb l'objectiu d'explorar les possibles 
formes de fomentar el compromís de la innovació en l'educació 
primerenca. 

 
 

 

 

 
 

 # treballant amb estudiants xinesos # 
Estem creant una sèrie de projectes escolars molt innovadors basats en 
la co-creació, el foment atractiu de la innovació i l'aprenentatge de les 
ciències. Una de les dimensions en algunes d'aquestes iniciatives serà 
establir la col·laboració virtual entre els estudiants europeus involucrats 
i estudiants xinesos al llarg de les activitats del projecte. Amb aquesta 
activitat s’espera desenvolupar un fort sentit de la col·laboració virtual 
global des d'una edat molt primerenca. 

# aprenentatge de les ciències amb enfocament de 
gènere a les escoles # 
Estem compromesos en una línia d'iniciatives Erasmus+ i Horizon dins 
del que anomenem Agenda de la Comissió per a la Innovació de 
l’Aprenentatge les ciències. Una de les iniciatives aborda els aspectes 
de la resistència cap a l'aprenentatge de la ciència al llarg de 
l’adolescència a secundària especialment en les noies. La primera 
iniciativa Erasmus+ es diu ScienceGirls i treballarà amb equips de noies 
de diferents cultures europees en la co-creació de visions aprenentatge 
de les ciències innovadores i sensibles al gènere 

 
 

 
 

 

 
 

 # nous Horizons… # 
Durant el 2016 estarem profundament compromesos en iniciatives 
Horizon molt interessants i desafiadores de recerca i innovació que 
aborden l'ensenyament i l’aprenentatge de la ciència innovadora, en 
col·laboració amb dues universitats, l'USV de Romania i la UPC de 
Catalunya. Més endavant ens adreçarem a la molt interessant 
convocatòria europea destinada als joves innovadors. Esperem crear 
sinergies considerables entre les iniciatives Horizon i Erasmus+ en 
aquests camps. 

# Open the Doors en moviment… # 
El projecte Open the Doors: la creació de noves direccions per joves 
NINIs a través de la vida real i la participació en la comunitat en temps 
real i a través del reconeixement dels interessos dels joves, les 
necessitats i el potencial intel·lectual, va donar el tret de sortida a 
Girona el passat gener. Amb un esperit fort i d’entesa mútua el 
projecte ja està en marxa  malgrat un inici problemàtic degut  a les 
dràstiques retallades pressupostàries de l’Agència Nacional espanyola. 
El projecte però és un lluitador…  

  

 
 

 

 
 

 # lluitant contra radicalització a les escoles # 
Diverses formes de radicalització estan inquietant i amenaçant cada cop 
més la coherència social bàsica a Europa. La radicalització no arriba 
simplement com una importació d'altres països del món, sinó que també 
es va produint al cor dels nostres joves. Per tant, les estratègies 
sostenibles per a la lluita contra la radicalització a les nostres escoles 
han de ser imminents. Treballant amb Europa estarà involucrada en 
projectes Erasmus+ i Horizon amb l'objectiu de crear aquest tipus 
d'estratègies per contrarestar la radicalització. 

 

 

# 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 

 

Fotos d’aquest butlletí: reunió de socis de l’Open the Doors a Girona – Fotos de WWEU 


