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PARTENARIAT 
- Montjoye (Associació) – Niça-França. Coordinador www.montjoye.org/  
- 4IMAGE (Associació) - Zagreb- Croàcia  http://4image.hr/en/  
- Aj. Vila-real (Autoritat local) – Vila-real-Espanya www.vila-real.es  
- Nuove Risponse (Associació) -  Roma – Itàlia www.nuoverisposte.coop/  
- N’A QU’UN OEIL (Associació) – Bordeus – França http://www.naqu1oeil.com/  
 
 
OBJECTIUS 
 
Fase 1: 
- Millorar les pràctiques de cada participant per l’enriquiment mutu d’idees i 
pràctiques dels socis. 
- Coconstruir una eina educativa que puga adaptar-se fàcilment a qualsevol 
tipus d’objectius i públics (accés a coneixements bàsics, accés a la mobilitat, 
accés a la ciutadania activa, desenvolupament de competències transversals). 
 
Fase 2: 
- Reflexió comuna al voltant de les modalitats existents que permeten als 
beneficiaris capitalitzar i formalitzar les habilitats, coneixements i experiències 
adquirides després de participar en una activitat cultural.  
 
- Reflexió compartida al voltant de les eines i mètodes per a l’avaluació de 
pràctiques culturals socialment compromeses.  
 
 
RESULTATS: 
 
Els principals resultats esperats del projecte s’agrupen al voltant dels dos eixos 
següents: 
 



-Intercanvi de bones pràctiques i transferència d’eines i experiència (eix 1) 
L’intercanvi de bones pràctiques i la transferència d’experiències i eines 
s’aconseguiran a través de les accions formatives curtes (C1, C3, C5, C6, C7, 
C8). Aquestes activitats estan organitzades com tallers, demostracions de fets 
concrets. S’asseguraran el descobriment i maneig de les eines i enfocaments 
existents per tots els socis. 
 
-Creació de dos productes intel·lectuals innovadors fàcilment 
transferibles i d’accés obert: 
 

 Eina educacional: Llibre sobre Activitats culturals socialment 
compromeses per a millorar la integració social i professional 
(Coord. - N’A QU’UN OEIL (Associació) – Bordeus – França) 

 
 Fullet per a acompanyar l’avaluació i la capitalització de 

coneixements i habilitats clau (organització líder: Associació Montjoye, 
França) 

 
 
 
DESTINATARIS: 
 
1) Professionals interns: membres de les associacions que volen millorar la 
seua pràctica. 
 
2) Alumnes externs: joves desfavorits, amb baixa qualificació o que han 
abandonat el sistema educatiu. 
 
3) Grups d’interés en l’àmbit local: ajuntaments, Ministeri d’Educació i Formació 
i altres institucions públiques.  
 
 


