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XX DE FEBRER DE 2020 

La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 

lidera el projecte internacional d’innovació 

educativa, Digital Toolbox For Innovation in 

Nursing Educacion (I-BOX) 

La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme lidera un projecte internacional 

d’innovació educativa, “DIGITAL TOOLBOX FOR INNOVATION IN NURSING 

EDUCATION (I-BOX)”, que compta amb el suport de la Unió Europea i té per finalitat 

desenvolupar un espai virtual d’accés obert, on estudiants, professorat i 

professionals de l’àmbit d’infermeria podran generar debats a nivell internacional 

que facilitin solucionar dubtes, aportar noves perspectives en el coneixement de la 

matèria i recomanacions de bones pràctiques i adquirir i consolidar coneixements 

d’una manera pràctica. 

El projecte I-BOX va sorgir a iniciativa de les professores Esther Cabrera i Carolina 

Chabrera, de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus (ESCST), i es 

desenvoluparà al llarg de tres anys amb la col·laboració de la Universitat de Maribor 

(Eslovènia), la UMIT (Àustria), la Universitat de Turku (Finlàndia) i la Universitat de 

Sechenov (Rússia). 

Els passats 5 i 6 de novembre de 2019 es va realitzar la primera reunió de treball al 

Tecnocampus, en la qual van participar representants de totes les universitats 

participants en el projecte i es van definir les línies d’actuació de cara als propers 

mesos. Un cop s’avanci en el projecte amb el disseny i creació de la plataforma, que 

inclourà vídeos, podcasts i infografies, es preveu dur a terme un seminari 

d’aprenentatge al qual podran participar estudiants del Tecnocampus i de les altres 

universitats col·laboradores. 

http://www.tecnocampus.cat/
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El projecte va ser presentat a la convocatòria 2019 d’Erasmus+, dins la línia KA203 

Strategic Partnerships for higher education, que té per objecte donar suport al 

desenvolupament, transferència o implementació de pràctiques innovadores i 

l’execució d’iniciatives conjuntes de foment de la cooperació, l’aprenentatge entre 

iguals i l’intercanvi d’experiències a escala europea.  

L’agència nacional europea, el Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación (SEPIE), va seleccionar-lo juntament amb 30 projectes més que en 

conjunt han rebut finançament europeu.  

Més informació: 

Oriol Ribet  

Telf. 93 741 49 60 / 678 794 288  
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*El projecte “DIGITAL TOOLBOX FOR INNOVATION IN NURSING EDUCATION (I-BOX)” està cofinançat pel 

programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d’aquesta nota de premsa és responsabilitat exclusiva de 

la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la 

Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que s’en pugui fer de la informació aquí 

difosa. 

*El proyecto “DIGITAL TOOLBOX FOR INNOVATION IN NURSING EDUCATION (I-BOX)” ha sido financiado con el 

apoyo de la Comisión Europea. El contenido de esta nota de prensa es responsabilidad exclusiva de la 

Fundación Tecnocampus Mataró-Maresme. Ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información 

aquí difundida. 
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