
 

 

 

 

 

INFORME DEL CURS 

“International Project Management” 

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2017-2018 PER A PROFESSORS, DINS DE LA 
MOBILITAT PER A L’APRENENTATGE DE L’EDUCACIÓ SUPERIOR.  

Número de projecte: 2017-1-ES01-KA103-036450 

Dates : 14 – 19 maig 2018   

Lloc: Florència, Itàlia 

 

 

L’objectiu d’aquest seminari d’una setmana era  millorar la gestió dels programes 
internacionals que fem al nostre centre a la vegada que establíem contactes amb 
altres centres europeus.  

L’entitat organitzadora “Pixel Associazione” fou excel·lent . Es tracta d’una 
organització petita (aproximadament 10 treballadors) amb molta experiència en 
la planificació i la gestió de projectes internacionals, tant d’educació com d’altres 
sectors, sostinguts amb fons europeus. La directora també és assessora de la 
comissió europea i avalua projectes, evidentment sempre que no tenguin cap 
vinculació amb la seva entitat.   L’horari i el programa marcat es va seguir en tot 
moment. 

Interessant continguts: Des dels inicis de cada projecte ( formulació de les idees, 
anàlisi de les sol·licituds) fins a l’avaluació final (impacte, disseminació) 
analitzarem tots els estadis pels que passa un projecte. Ens donaren exemples 
reals de bones pràctiques i de projectes que fallaren i férem casos pràctics. 
Algunes conclusions que vaig treure:  

- dedicar temps per a transmetre l’idea principal del projecte  tant al paper 
(sol·licitud) com a la teva institució i als teus socis;  

- atribuir bé els rols de cada soci de forma que quedi equilibrada la feina;  



 

 

 

- fer feina amb plantilles comunes per dissenyar activitats , preparar 
reunions o mostrar resultats;  

- seguir un escrupolós control de les despeses al llarg de tot el projecte i no 
únicament quan ja ha acabat;  

- recollir testimonis gràfics de tot el relacionat amb el projecte ja que 
després s’han de penjar al portal de resultats .  

Els altres participants provenien de : Bulgària, Croàcia, Alemanya, Itàlia, Noruega, 
Portugal i Rússia. Jo era l’única espanyola. Tots ells eren responsables de 
projectes, alguns d’ells d’àmbits diferents a l’educació. Tant les seves 
presentacions com les intervencions al llarg de la setmana varen ser interessants.  
Contactes que ens poden servir:  

- Coordinadora de programes internacionals d’un institut d’Alemanya 
(Saarbrücken) interessada en un projecte d’intercanvi escolar KA2. 
Quedàrem en reunir-nos el mes d’octubre per intentar esbossar un 
projecte comú;  

- Responsable d’un projecte europeu de la universitat de Téramo (Itàlia) que 
inclou centres de diferents nivells educatius i està interessada en fer feina 
amb un institut d’Espanya en un futur projecte. La seva universitat compta 
amb  centres  d’educació superior (FP) de la branca d’administració 
d’empreses.  

- Coordinadora de mobilitats d’una facultat de psicologia de la universitat de 
Lisboa. Ens passarà el contacte d’un centre de FP de Lisboa.  

El balanç final d’aquesta formació és molt positiu per aquestes tres raons: 
contactes fets, aprenentatges i coneixement d’una bona empresa organitzadora 
de formacions.   

https://europlan.pixel-online.org/EPM_crs_summary.php?id_edi=93&rsc=edi 

María José Bennassar 
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