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El projecte Medes aborda la quarta reunió transnacional amb Sacile per a avançar en...
viernes, 17 de febrero de 2017

El projecte europeu Medes, concedit per la Unió Europea a Vila-real, per treballar en la implantació escolar en l'àmbit
europeu, ha celebra a Vila-real la quarta reunió transnacional. La iniciativa, impulsada per l'associació El Porc Espí i
l'Ajuntament de Vila-real, compta amb la participació de la ciutat agermanada de Sacile (Itàlia).
El projecte Medes, concedit en 2015 per un període de tres anys, té com a objectiu desenvolupar una metodologia
basada en la mediació escolar com a estratègia de prevenció de l'abandó educatiu prematur, que permeta prestar una
educació d'alta qualitat i abordar les necessitats que es donen en els contextos escolars. Amb aquest objectiu, una
delegació del municipi italià ha visitat Vila-real per a participar de la trobada, que ha durat dos dies, amb representants de
l'IES Miralcamp i de l'associació El Porc Espí, a la qual no ha faltat el regidor de Cooperació, Álvaro Escorihuela.
Les diferents reunions de treball han servit per exposar els projectes que estan desenvolupant les diferents entitats
implicades, fer seguiment del pla i analitzar alguns dels primers resultats obtinguts a nivell global, a més de plantejar les
properes activitats a realitzar i posar dates per a la cinquena reunió transnacional. Durant les dues jornades s'ha reservat
un espai de temps perquè membres de l'associació El Porc Espí realitzaren una representació d'una mediació i per a fer una
eixida d'oci.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=40711&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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