
 
 

NEWSLETTER No 1 

Reunió Inicial 
 

La reunió d'inici de tots els socis involucrats en el projecte denominat Transcultural 

Nursery for Practice es va dur a terme a l'Escola de Medicina Secundària ia la Facultat 

de Medicina a České Budějovice, República Txeca, del 27 al 30 de setembre de 2017. 

 

El projecte TNP és un projecte europeu d'associació estratègica en el marc del 

programa Erasmus +. L'equip organitzador de České Budějovice té una llarga i extensa 

experiència en la gestió i implementació de molts projectes internacionals dins dels 

països de la Unió Europea. 

 

 

El projecte TNP se centra en la producció de materials educatius per donar suport a la 

comprensió i el respecte transculturals entre els treballadors de la salut en els països 

europeus i entre clients culturalment diferents. Aquest projecte és únic només pel seu 

enfocament específic. El resultat del projecte es convertirà en un material dissenyat 

no només per a professionals i al públic en general en la pràctica mèdica, sinó que 

també servirà com a suport d'estudi per aprendre infermeria multicultural en la 

preparació professional d'estudiants entre altres disciplines d'infermeria. Les mobilitats 



 
dels estudiants es duran a terme en tots els països socis, el que permetrà als estudiants 

obtenir experiència professional directa en un entorn cultural diferent i, d'aquesta 

manera, hauria de ser una prova pilot dels resultats del projecte. 

 

La durada del projecte és de tres anys. L'equip de gestió del projecte està format pel 

lideratge de l'Escola de Medicina Secundària i la Facultat de Medicina, České 

Budějovice, dels professors professionals, professors d'anglès i professors de TIC. 

Altres cinc equips associats de Dinamarca, Israel, Xipre, Espanya i Turquia estan 

involucrats en el projecte. 

 

D'acord amb el programa del primer dia laborable, els equips es van reunir, van 

presentar les seves institucions educatives i els seus rols en elles. A la tarda, tots els 

equips van discutir l'anàlisi detallada del projecte (objectius, contingut, tasques dels 

socis, termes, calendari de sortida i preguntes). Membres dels equips també van 

assistir a la gira escolar. 

 

 

Al dia següent, els socis del projecte van visitar el bonic Zoo a Hluboká nad Vltavou on 

també van esmorzar. El programa de la tarda es va enfocar en l'entorn de treball 

electrònic i la base de dades electròniques dels productes, inclosa l'administració i el 



 
finançament del projecte. El programa de la tarda va acabar amb discussions i 

preguntes sobre les tasques per a la propera reunió a la República Txeca, desembre. 

La reunió conjunta dels països socis va concloure amb un sopar comú. 

 

 

L'ambient de treball amistós i l'entesa mútua entre els socis s'han convertit en un valor 

afegit de la primera reunió conjunta 

 

TNP Badalona 

 

 


