
    

 

 

PROJECTE EUROPEU KA1: IMPLEMENTACIÓ D'OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS EUROPEUS EN EDUCACIÓ I FORMACIÓ: 

“JUMP@SCHOOL”. 

 

OBJECTIUS 

 

General: Proporcionar recomanacions per a definir polítiques educatives i 

formatives fetes a mesura per a prevenir el fracàs escolar.  

 

Específics  

• Identificar metodologies, estratègies i bones pràctiques per a 

prevenir el fracàs escolar en contextos de taxes altes.  

• Millorar l'oferta educativa i formativa a més de les polítiques 

que facen front als nous reptes i canvis (com la crisi 

econòmica, altes taxes de desocupació juvenil, altes taxes de 

desocupació i abandó escolar de població immigrant…)  

• Proporcionar recomanacions a les autoritats competents per a 

definir intervencions a l'objectiu de prevenir el fracàs escolar  

• Proporcionar una guia de bones pràctiques, estratègies i 

metodologies definides, testeades i avaluades.  

 

METODOLOGIA 

Es realitzaria una intervenció en dos col·legis amb alumnes en risc de fracàs 

escolar. En cada col·legi se seleccionen 110 alumnes, 55 dels quals rebran 

una intervenció d'un professional especialitzat en abandó escolar mentre 

que l'altre grup de 55 alumnes no rebrà intervenció alguna. A la finalització 

de la intervenció, es compararà l'evolució de tots dos grups d'alumnes: els 

que han rebut la intervenció i els que no l'han rebut. Aquesta metodologia 

serà implementada en la ciutat turca de Mardín i en la ciutat italiana de 

Cagliari.  

 

 



    

 

CRONOLOGIA 

3 anys, des de l'1 de Maig de 2014 fins al 30 d'Abril de 2017  

 

SOCIS 

• Regió de Sardenya (Cagliari, Itàlia) – Departament d'Ocupació i 

Formació.  

• CIOFS-FP (Roma, Itàlia) – Formació i Projectes Europeus.  

• Institut Italià d'Avaluació – (Roma, Itàlia). Entitat privada.  

• Centre d'Innovació Social (Viena, Àustria) – Sense ànim de 

lucre.  

• Fundació CV Pacte Ocupació València.  

• Directori Educatiu de Mardin (Mardin, Turquia) – Departament 

d'Estudis Socials i Projectes.  

• Institut de Formació i Recerca Meridium (Poznan, Polònia).  

• Càrites Polònia (Gdansk, Polònia) – Sense ànim de lucre.  

• MetropolistNet (Berlín, Alemanya) – Entitat privada que dóna 

formació.  

• Finis Terrae – (Piamonte, Itàlia). Entitat que presta serveis de 

formació.  

 

WEB: www.jumpatschool.eu 

 


