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Impulsant la dimensió europea en l 'educació d 'adults .
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Com ja sabeu, el CEED té acreditació com entitat del 

Servei de Voluntariat Europeu (ara anomenat European 

Solidarity Corps), actualment comptem amb Nikoletta, 

Onur i Mojca (https://europa.eu/youth/solidarity_en) 

També té aprovada i concedida l'acreditació de la Carta 

Erasmus+ fins al 2020, per la qual cosa podem 

presentar projectes de mobilitat internacional al marc 

de la Educació Superior. 

Però a més a més i dins de la nostra Estratègia 

d’Internacionalització recolçada per l’Agència Nacional 

Espanyola SEPIE i les seues delegacions a les 

Conselleries, preparem i desenvolupem diferents 

projectes per a diferents àmbits de la educació, com 

l'educació per a persones adultes o l'educació per a la 

joventut. 

 

Aquesta sèrie que comencem a 

editar informarà de les activitats d’índole 

international que el CEED desenvolupa. 

CARTA ERASMUS+ FINS 
AL 2020. 

EL CEED ACREDITAT AL 
COS EUROPEU DE LA 
SOLIDARITAT. 

MOBILITATS 
INTERNACIONALS.

 PROJECTE D'ACCIÓ
SOCIAL: ACT IN TIME  



 

Aquest projecte de mobilitat 

d’educació d’adults, 

aprofundirà en àrees com la 

inclusió, metodologies actives, 

educació online, interculturalitat i 

noves tecnologies a Europa. 

Començà l'1 d’octubre amb la 

primera mobilitat de 2 professors 

a Dinamarca, en col·laboració amb 

dues entitats (Space network i 

ZBC) on participen en un Job 

Shadowing . 

El projecte de mobilitat 

continuarà amb la participació 

d’un membre de l’equip directiu en 

un curs de formació sobre 

inclusió d'educació d'adults a 

Brussel·les.  

Durant el curs acadèmic 

s'organitzaran dins del PAF, 

Seminaris informatius als quals 

es compartiran,  els aprenentatges 

fets a contextos educatius 

diferents.  

El projecte de mobilitat per

a formació KA104 , va

rebre la millor puntuació

de la Comunitat

Valenciana i una de les

millors a nivell nacional. 

Estem treballant en les conclusions del projecte Act in 

Time d'integració socio-laboral per a immigrants i 

refugiats. S'estan preparant events a nivel local i l’event 

final a la localitat d'Amberes (Bèlgica) que es realitzarà 

a novembre 2018. Estem molt orgullosos d'haver 

col·laborat en que participants del projecte hagen 

aconseguit un lloc de treball mitjançant la formació 

ISLIR rebuda al CEED. 

 

Com a socis oficials de la Comissió Europea a l’event 

European Vocational Skills Week 2018, organitzem un 

event el proper 25 d’octubre amb la col·laboració de 

diverses institucions. Tindrà lloc al Saló d'actes del 

Complex Misericordia i us encoratgem a participar. La 

Jornada, Viatge a la Empleabilitat, comptarà amb espais 

de reflexió de diferents temàtiques com la inclusió, 

diversitat i empleabilitat.  

 

D'altra banda, s'està ultimant la redacció del projecte 

2019-2020 de Voluntariat Europeu, amb la selecció de 

candidats i la firma de convenis amb entitats europees. 

 

El centre participarà en una trobada europea a Portugal, 

de formació sobre possibilitats d'internacionalització i 

futurs projectes europeus a partir del 2020.  

 

També som membres actius d'un projecte de mobilitat a 

països emergents, dins d’un Consorci (CCI) de diferents 

centres espanyols de FP. 

 

En quin moment estem ara? 
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Si vols saber més sobre aquest

projecte llig el codi QR:

Programa

http://ceedcv.org/jornada-viaje-a-la-empleabilidad-para-ciclos-formativos/

