
DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

1. PRESENTACIÓ

Els  Projectes  Europeus  són  un  espai  comú,  clau  per  gestionar,  comunicar,  dissenyar  i
intercanviar materials i recursos. I permeten la interacció intercultural i multilingüe, així com la
participació i l'èxit per als docents, discents i centres de la Europa del Segle XXI.

Estudiants de la Universitat Rovira Virgili, URV,  seran en un futur proper protagonistes 
de la innovació a les aules. Des de Scientix es consolida una comunitat focalitzada  en el 
coneixement i participació en Projectes Europeus d’Educació i la millora de qualitat a les aules.

2. OBJECTIUS
- Donar a conèixer a la comunitat educativa els Projectes Europeus per la innovació i

la recerca en Educació.
- Conèixer  Scientix,  comunitat  de  propostes  de  participació  per  a  l'alumnat,  el

professorat  i  els  centres:  plataformes,  xarxes  socials,  workshops,  competicions,
teachers  conference,  chats,  formacions  on  line,  i  vies  per  a  compartir  el  propi
material. 

- Escollir i participar en un Projecte.

3. CONTINGUTS
- Europa del segle XXI. Reptes i oportunitats.
- European Schoolnet (EUN) i comunitat  Scientix.
- Cerca i participació  en un Projecte Europeu. 
- Implementació. El disseny de material.

PROFI244
Títol activitat

Projectes Europeus per l’Educació i la innovació. La 
comunitat Scientix. 

Tipus 
d’activitat

SEMINARI

Impartit per Carmen Díez
Scientix Ambassador. 40 anys de professora de 
l'Educació com a mestra de Primària, Secundària, 
Formació Professional, Formadora de Formadors i 10 
anys de portar a les aules Projectes Europeus EUN.

Hores a 
certificar:

3 hores

Places: 30
Dates: 
Hora: 
Lloc:

20 de juliol de 2017
De 10 a 13 hores
Aula PC-2 Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia



Institut de Ciències de l’Educació 

4. METODOLOGIA
Seminari en el qual hi ha una part expositiva i una altra de aplicació a l’aula.
Reflexió  envers reptes i guanys que signifiquen els Projectes Europeus d’Educació.

5. MATERIAL
Aula multimèdia.
Presentació online.

6. DESTINATARIS
PDI del Departament de Pedagogia i PDI amb docència als graus i màsters de la 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.


