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NEWSLETTER No 7 

Joint Short Staff Training Event (JSSTE) – Aarhus, Denmark 

La següent reunió de l'equip del projecte va tenir lloc el 18 al 21 de febrer de 2019 a 

la ciutat d'Aarhus. Cinc equips de projecte van arribar des de les seves destinacions 

d'origen el diumenge 17 de febrer i es van quedar al bonic lloc anomenat Aarhus. 

Els equips es van reunir a la reunió de l'escola. Durant el matí, els participants del 

programa van assistir a les aules i a les instal·lacions de laboratori. El programa va 

continuar amb presentacions de membres de l'equip danès que van familiaritzar els 

participants amb les plantilles generals i mèdiques. 

A la tarda, part del programa es va centrar en l´output 3 (tríptic) on els participants 

de Badalona van presentar la versió final dels triptics. A més, els participants d’Izmir 

(Turquia) van presentar la versió final de l´output 4que és també el diccionari. 

En el segon dia, al matí el programa es va centrar en la visita guiada a la cura de la 

demència danesa. A la tarda els socis van presentar les seves versions finals de vídeos: 

sis vídeos (3 + 3). Es van mostrar tots. 

El dimecres al matí vam visita el Centre de Tecnologies del Benestar Dokk 1 i, a la 

tarda, els membres de l'equip del projecte de Dinamarca ens van mostrar vídeos 
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educatius. Els participants van treballar en equips internacionals Els membres mixts de 

tots els països reben comentaris per als autors i van tornar a grups nacionals per 

treballar amb el seu material. Els grups ja acabats van començar a fer un vídeo de 

difusió. Fer una feedback de 30 segons.. 

El programa de dijous va servir per treballar en vídeos educatius. Vam treballar de nou 

en grups mixtos per poder fer documentació sobre l’ús previst dels vídeos. L'equip 

danès ens va mostrar alguns exemples. Al vespre, vam visitar el col·legi Egmont High 

Carehome a Odder. El retorn de la visita va ser cap al vespre. Després, vam gaudir 

amb el sopar final a Stuen Trojborg amb un deliciós sopar tradicional danès. 

El programa de divendres es va dedicar a produir un vídeo de difusió. A la tarda es va 

avaluar la reunió i es van lliurar certificats. 

Els participants de la reunió conjunta van deixar Aarhus pels seus països el dissabte 

22 de febrer de 2019, el dia del viatge. 
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