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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 

 

# cursos de formació europeus # 
 

Treballant amb Europa ha posat en marxa els cursos de formació 
Erasmus+ 2016-17. 
Els cursos són interessants i desafiadors per al personal d'educació 
que desitgi anar impulsar i lluitar al llindar de l'aprenentatge del 
segle 21. Els cursos s'organitzen a Roma o Girona / Barcelona, en 
col·laboració amb Submeet Itàlia. 
Podeu veure els cursos aquí. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 # open the doors – el que els NINIs necessiten # 
 

El projecte Open the Doors Erasmus+ es va aprovar aquest setembre. 
El projecte crearà models per joves NINI amb oportunitats 
radicalment diferents, basat en enfocaments orientats en la creació, 
l’emprenedoria i la comunitat, en part inspirats per la filosofia del 
MIT Media Lab Computer Clubhouse i l'experiència del projecte 
LABlearning UE. La web del projecte en breu www.OpenTheDoors.eu. 
Desitges saber-ne més? Contacta’ns… 

# SCIgamer horizon # 
 

En col·laboració amb la USV a Romania aquest setembre hem 
presentat un projecte de Recerca i Innovació Horizon. 
El projecte es diu SCIgamer i pretén fer l’aprenentatge de les 
ciències a les escoles més atractiu per als joves, en particular 
mitjançant l'ús de narratives virtuals interactives, basades en les 
històries autèntiques de la pròpia ciència natural i del treball en les 
missions de la vida real i en temps real. Per què no hi feu una ullada? 

 

 
 

 
 

 

 # invitació a l’Horizon 2016-17 # 
 

Treballant amb Europa ha revisat i analitzat les convocatòries 
Horizon 2016-17 i ha fet circular una invitació per coordinar i co-
coordinar una sèrie de sol·licituds que aborden les convocatòries 
identificades. 
Els coordinadors amb una considerable capacitat Horizon seran 
sòlidament recolzats per Treballant amb Europa, fins i tot 
beneficiant-se de les nostres eines de producció de sol·licituds  
Horizon. - Podeu accedir a la invitació Horizon aquí. 

# xarxa europea d'innovació d’aprenentatge de la 
ciència # 
 

En relació amb el projecte SCIgamer hem detectat un considerable 
interès entre els socis de la nostra xarxa europea per crear 
experimentació innovadora en l’aprenentatge de la ciència a través 
dels sectors d'educació formal i no formal. Per això hem creat la 
Xarxa europea d'Innovació en l’aprenentatge de la ciència  
encarregada de desenvolupar diverses iniciatives d'aprenentatge de 
la ciència dins Erasmus+ i Horizon a partir de les convocatòries de 
2016. Ho trobareu dins la secció recursos de la web. Interessat,  
contacta’ns… 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 # erasmus+ 2016 – impulsant noves iniciatives # 
 

Treballant amb Europea està co-creant entre 10 i 15 projectes 
Erasmus+ a l'any i ara estem en el procés d'identificació d’idees per a 
la convocatòria Erasmus+ 2.016, incloent la identificació de 
coordinadors competents per les sol·licituds. 
A causa de la desordenada i impredictible avaluació de l'Erasmus+ a 
tot Europa i l’augment de la competitivitat, tenim molta cura en 
avaluar i valorar les potencialitats de les noves iniciatives. 
Teniu idees innovadores per a iniciatives dins l’Erasmus+? 

 

 
# 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://submeet.eu/en/
http://www.workingwitheurope.com/#!eu-courses/c16v5
http://www.workingwitheurope.com/#!news/c1kpn
http://www.workingwitheurope.com/#!news/c1kpn
http://www.workingwitheurope.com/#!news/c1kpn
http://www.workingwitheurope.com/#!what-we-did/c1kcj

