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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 

 

# 3 noves presentacions després de l’estiu # 
 

Treballant amb Europa està profundament involucrada en 3 noves 
sol·licituds europees que es presentaran després de l'estiu: 
Science Learning and Careering 3.0 és un projecte de recerca i 
innovació Horizon (coordinat per USV a Romania), I am a Sport 
Entrepreneur – What R U és un projecte Erasmus + (coordinat per 
l’Universitat d’East London al Regne Unit) i EUrban Dance és un 
projecte Erasmus+ Joventut (coordinat per no Don’t Hit Mama 
d'Amsterdam). 6 entitats catalanes hi participen com a sòcies. 

 
 

 
 

 

 # eines pressupostaries per sol·licituds europees # 
 

A moltes persones no els agrada crear els pressupostos per a 
sol·licituds de projectes europeus, ja sigui per a Horizon, Erasmus + o 
altres programes ... 
Treballant amb Europa ha creat una col·lecció d'eines per elaborar 
pressupostos fàcils d'usar que permeten crear pressupostos sòlids, 
precisos i exactes per a les vostres sol·licituds, la col·lecció es 
descriu aquí. Aquestes eines han estat provades en diverses ocasions. 
 

# xarxa d'aprenentatge de les ciències # 
 

Treballant amb Europa s’implica cada vegada més en projectes sobre 
formes innovadores de fer que l'aprenentatge científic sigui atractiu 
per als nens i joves. Basats en la sol·licitud Horizon Science Learning 
and Careering 3.0, ara estem construint una xarxa europea de socis 
interessats en la innovació de l'aprenentatge de la ciència, amb 
l'objectiu de crear noves iniciatives europees en aquest camp el 2016 
i 2017, entre ells diversos projectes Erasmus+. Interessat? 

 

 
 

 

 
 

 # Cursos de formació de la UE – de dues maneres # 
 

Treballant amb Europa ofereix cursos de formació capdavanters a 
nivell europeu per a les institucions i els professionals sobre els 
temes més importants de la política i la col·laboració europea. 
Fes un cop d'ull! 
A partir del 2016 els cursos de formació es lliuraran també com a 
cursos finançats per la UE a través de l'acció Erasmus KA1. Els cursos 
de formació finançats per la UE requereixen ser sol·licitats a nivell 
institucional. No dubteu en contactar-nos si esteu interessats… 

# col·lecció de creació de capacitat # 
 

Estem treballant en diversos projectes de la UE que aborden les 
limitacions de l'educació tradicional per adults i la potenciació i el 
desenvolupament de noves direccions orientades a l'acció per als 
aturats. Hem recollit un ric material sobre aquest tema i aquesta 
col·lecció es pot veure a la secció de recursos de la pàgina web. 
Potser també desitgeu fer una ullada a: 
El projecte Break Down or Break Out pàgina web 
El projecte Gamification for unemployed adults pàgina web 

 
 

 
 

 

 
 

 # NEET U aprovat # 
El projecte Erasmus+ NEET U, coordinat per Pistes Solidaires a 
França, ha estat aprovat aquest estiu. 
El projecte té com a objectiu experimentar i crear models sobre com 
les persones grans qualificades i amb experiència poden actuar com a 
mentors i models a imitar per als joves NINIs per crear el seu propi 
futur i esdevenir emprenedors. 
 

Per cert, teniu idees interessants per 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 

 
Totes les fotos són impressions dels 15 anys de col·laboració europea i les podeu veure al nostre lloc web 

http://www.workingwitheurope.com/#!cat-resources/c4st
http://media.wix.com/ugd/3b60cb_116cea97f1b949c4bc9b9823b3f86ea4.pdf
http://www.workingwitheurope.com/#!cat-resources/c4st
http://break.riversideinnovationcentre.co.uk/
http://gh2r.riversideinnovationcentre.co.uk/
http://www.workingwitheurope.com/#!cat-working-with-us/c1mdt

