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Activitats específiques:

-Iniciativa Jean Monnet

-Acció per a l’esport

-Joventut

Erasmus +

Acció clau 1:
mobilitat  per a 
l’ aprenentatge

Acció clau 2:
Cooperació per
 a la innovació i
 bones pràctiques

Acció clau 3:
reforma de
les polítiques
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Què podran fer els 
centres educatius?
Professorat

Alumnat



 Arquitectura del programa Erasmus + 

Erasmus +
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Acció per a 
l’esport

Iniciativa 
Jean Monnet

Joventut



Inclou la mobilitat
del professorat.

Inclou voluntariat.
Promou 
l’aprenentatge
 no formal.

Alumnat 
d’Educació
Superior (CFGS), 
FP (CFGM) i ERE

Amb sistema de
 garantia de 
préstecs.

KA1 Mobilitat per a l’aprenentatge 



Acció clau 1.

Mobilitat per 

a l’aprenentatge

Mobilitat

professorat

Es reforça la mobilitat per estudi o professional al llarg 
de la vida i a tots els nivells de formació.

La mobilitat s’adreça a:

• Membres d’equips educatius (primària, secundària, 
formació professional, ensenyaments especials, 
adults: formació, seminaris, encàrrec de serveis...)

• Alumnat: en període d’estudis (CFGS) o d’estada 
en empresa.

•Alumnat de formació professional (CFGM) : estades 
en empresa.

•Joves fora del sistema educatiu: accions de 
voluntariat (individual o en grup).

•Professionals i administradors del sector de la 
joventut.

Acció clau 1. Mobilitat per a 
l’aprenentatge (1)

Mobilitat

d’alumnat 

d’Educació 

Superior 

(CFGS), d’FP

 (CFGM) i ERE



Acció clau 1.

Mobilitat per 

a l’aprenentatge

Mobilitat

del professorat

 En base al Pla estratègic de centre (School 
Development Plan) 

 Projectes sol·licitats pels centres. Acord d’aprenentatge

 Activitats de formació i desenvolupament professional 
del personal educatiu i de formació:

• cursos estructurats o accions formatives

• estades en centres de treball o empreses o  
institucions  de formació

• job shadowing / periode d’observació

• periode d’ensenyament / formació en una institució 
associada

• Durada: de 2 dies a 2 mesos

Acció clau 1. Mobilitat per a 
l’aprenentatge (2)



Acció clau 1.

Mobilitat per 

a l’aprenentatge

Mobilitat

professorat

Exemple 1Exemple 1

Un centre escolar analitza les necessitats / reptes i decideix 
que ha de treballar en CLIL:

• Formació lingüística per a 4 professors de departaments 
diferents: cursos estructurats.  

• Aprendre metodologies diferents, noves: estades de dos 
professors en institucions de formació inicial o contínua.

• Observar què fan en un centre associat que treballa 
especialment bé en el mateix camp: job shadowing / 
període d’observació. 

• Període d’ensenyament / formació  en una institució 
associada.

Acció clau 1. Mobilitat per a 
l’aprenentatge (3)



Acció clau 1. Mobilitat per a 
l’aprenentatge (4)

Acció clau 1.

Mobilitat per 

a l’aprenentatge

Durada: 1 any

 Exemple 2Exemple 2

Una escola primària identifica la necessitat d’integrar 
l’entorn físic en el seu projecte educatiu i utilitzar els 
recursos naturals en el treball diari:

• Formació específica per al coordinador sobre 
“Outdoor learning”: Curs estructurat a Itàlia 

• Es contacten dos centres experts a Eslovènia i 
Escòcia a través d’eTwinning: Estades de dos 
professors per observar com treballen en aquest 
camp: Job shadowing/Període d’observació de 3 i 4 
setmanes respectivament

• Creen un blog al Twinspace, quan tornen organitzen 
tallers per compartir amb el claustre i altres centres 
de la localitat o l’entorn.

 



Acció clau 1.

Mobilitat per 

a l’aprenentatge

Mobilitat

de professorat

Exemple 3Exemple 3

Un centre d’FP que vol  treballar i aprofundir en com organitzar 
mobilitat d’estudis reconeguda pels seus alumnes utilitzant la 
metodologia ECVET:

• Estades de professors en empreses o en centres de 
formació per comparar continguts i resultats 
d’aprenentatge, metodologies d’avaluació

• Elaborar unitat de resultats d’aprenentatge conjuntament 
amb el centre soci. Treballar la confiança mútua 

• Període d’observació/ensenyament / formació  en una 
institució associada.

• ALTRES TEMES : FP dual, Emprenedoria, Innovació, etc

Acció clau 1. Mobilitat per a 
l’aprenentatge (5)

Mobilitat

Alumnat FP CFGM 

Alumnat  

Ed. Superior

 CFGS i ERE

Exemple 4Exemple 4

• Realització pràctiques en empreses (FCT) en altres països

•  Carta ECHE necessària per a la participació en accions 
d’educació superior

•  Mobilitat per alumnat CFGS recent graduats (< 1 any)



Finançament: Condicions 

• La subvenció E+ constitueix una contribució, no 
cobreix totes les despeses. 

• Ha de contribuir al Pla Estratègic Europeu elaborat 
per les institucions associades.

• Ha de respondre a les necessitats identificades 
dels participants.

• S’ha d’emmarcar en un procés de selecció, 
preparació i seguiment.

• Ha d’assegurar que la millora que els participants 
assoleixen amb  la mobilitat els serà reconeguda, 
que en faran difusió i que serà capitalitzada per 
l’organisme d’enviament.

Acció clau 1. Mobilitat per a 
l’aprenentatge (6)

Acció clau 1.

Mobilitat per 

a l’aprenentatge



Com preparar una candidatura

Per passar de la idea al projecte de mobilitat cal reflexionar 
sobre alguns objectius:

• El públic diana i les necessitats de formació.

• Els resultats que s’espera que assoleixin el 
professorat, l’estructura educativa.

• L’impacte que se n’espera.

• Els recursos i l’organització.

Acció clau 1. Mobilitat per a 
l’aprenentatge (7)

Acció clau 1.

Mobilitat per 

a l’aprenentatge

Criteris d’avaluació:

• Adequació del projecte en relació amb els objectius 
exposats i l’impacte previst en el públic diana.

• Qualitat tècnica i viabilitat del projecte.

• Seguiment previst de l’impacte i disseminació dels 
resultats



Valorització / mesura de l’impacte

S’han de demostrar les repercussions de les activitats en 
els participants, tant a l’organització com a l’entorn, 
durant i després de l’acció.

Es pot tractar d’impacte en termes de:

• motivació, competències i reforç de la ciutadania 
europea per  l’alumnat

• coneixement d’altres sistemes i pràctiques per els 
professionals

• desenvolupament de la dimensió internacional i de 
la innovació pedagògica per al centre

Acció clau 1. Mobilitat per a 
l’aprenentatge (8)

Acció clau 1.

Mobilitat per 

a l’aprenentatge



Com presentar una candidatura

• Registre electrònic del centre a la plataforma 
d’identificació de la Comissió Europea. El codi PIC 
permet entrar el formulari. 

• Formulari electrònic de candidatura eForm.

•1 sol projecte per centre i per sector educatiu que 
pot incloure mobilitat professorat + alumnat

• Data límit: 17 de març de 2014 a les 12:00 del 
migdia.

• Durada dels projectes: 1 o 2 anys. La sol·licitud de 
finançament serà anual.

Acció clau 1. Mobilitat per a 
l’aprenentatge (9)

Acció clau 1.

Mobilitat per 

a l’aprenentatge

Mobilitat

del personal



Associacions per a
la cooperació entre 
centres educatius.
 

Associacions per a
la cooperació entre 
centres educatius.
 

Educació superior.

Tercers països.

Associacions
d’educació superior
 (CFGS), 
d’FP (CFGM)
 i empreses.

Associacions
d’educació superior
 (CFGS), 
d’FP (CFGM)
 i empreses.

Importància
de les plataformes
TIC, eTwinning a FP.

Acció clau 2. Cooperació per a la innovació i les 
bones pràctiques



Qui pot participar-hi?     

Totes les organitzacions públiques i privades dels països que  
participen  en el programa, que imparteixen educació escolar o 
treballen en algun altre camp que hi tingui relació.

Per exemple:

•  Un centre escolar.

•  Un col·lectiu local o nacional.

•  Un centre de formació professional.

•  Associacions i representants de persones implicades en 
l’educació escolar.

•  Empreses, agents socials i altres representants socials, 
especialment les cambres de comerç i altres cambres d’oficis.

•  Serveis d’orientació, assessorament i informació relacionats amb 
l’educació i formació al llarg de la vida.

•  Organismes responsables de polítiques educatives i formació al 
llarg de la vida, a nivell local i nacional.

•  Centres de recerca i organismes implicats en educació i formació 
al llarg de la vida.

•  Institucions de nivell superior, associacions amb finalitat no 
lucrativa i ONG.

Acció clau 2. Cooperació per a la innovació i les 
bones pràctiques (1)

Acció clau 2.

Cooperació

Associacions

estratègiques



Podran realitzar activitats que tinguin per objectiu:

• Impuls de la cooperació transnacional entre institucions 
(centres educatius, organitzacions juvenils, organitzacions de 
voluntariat, associacions, ...).

• Pràctiques pedagògiques innovadores: mètodes, eines, plans 
d’estudi, cursos de formació, ús de les TIC, recursos educatius 
oberts, reforç de competències bàsiques, ...

− cerca  d’una millor formació dels ensenyants

− promoció del desenvolupament col·lectiu 
col·laboratiu 

• Cooperació entre sectors diferents: sector públic, món del 
treball, societat civil 

− creació de xarxes, intercanvi d’experiències i bones 
pràctiques

− validació de competències segons els marcs de 
referència de la UE

− ciutadania activa i creació de noves empreses 
socials

...

Acció clau 2. Cooperació per a la innovació i les 
bones pràctiques (2)

Acció clau 2.

Cooperació

Associacions

Estratègiques

ENSENYAMENT

OBLIGATORI

I BATXILLERAT



Podran realitzar activitats que tinguin per objectiu:

• Impuls de la cooperació estable entre centres de 
formació, empreses, agents socials, institucions 
educatives ...).

• Aliances per a les competències sectorials:  Projectes 
sectorials entre empreses i institucions de FP per crear 
nous plans d'estudis, desenvolupar formes innovadores 
de ensenyament / formació, i dissenyar i produir nous 
plans d'estudis / qualificacions que responguin a les 
necessitats del mercat laboral.  

• Pràctiques  innovadores:  desenvolupament  de 
mètodes i material de formació , eines, plans d’estudi, 
cursos de formació, ús de les TIC, recursos educatius 
oberts, 

• Cooperació entre sectors diferents: sector públic, món 
del treball, societat civil  per compartir coneixement entre 
els diferents sectors  d’educació formal i no formal 

Acció clau 2. Cooperació per a la innovació i les 
bones pràctiques (3) 

Acció clau 2.

Cooperació

Associacions

Estratègiques

FORMACIÓ

 PROFESIONAL

CFGM, CFGS, ERE



Estructura i sol·licitants

 3 institucions de 3 països  del programa (excepte a 
educació i joventut en el cas de projectes 
bilaterals). 

 Sol·licitant: qualsevol institució d’un país del 
programa.

 Poden participar-hi institucions de països socis 
només com a  “socis” (no sol·licitants) i només si 
aporten un valor afegit al projecte.

Acció clau 2. Cooperació per a la innovació i les 
bones pràctiques (4)

Acció clau 2.

Cooperació

Associacions

estratègiques



Acció clau 2. Cooperació per a la innovació i les 
bones pràctiques (5)

Acció clau 2.

Cooperació

Associacions

estratègiques

Activitats finançades

• Posada en marxa i gestió del projecte. 

• ProductesProductes.

• Reunions transnacionals.

• Activitats de mobilitat d’estudis / aprenentatge / 
ensenyament

• Accions que garanteixin la seva difusió i 
desenvolupament  (esdeveniments de difusió).

• Activitats excepcionals.

• Activitats que integrin persones amb necessitats 
especials.



Com presentar una candidatura

• Registre electrònic de tots els centres de l’associació a la 
plataforma d’identificació de la Comissió Europea. El codi 
PIC permet entrar el formulari. 

• Formulari electrònic de candidatura eForm

• Data límit: 30 d’abril de 2014, a les 12:00 del migdia

• Nombre de socis mínim: 3 organismes de 3 països 
diferents, menys en els projectes bilaterals

• Annex: El programa d’activitats planificades del projecte 
s’haurà d’annexar al dossier de candidatura en línia

• Sol·licita un dels socis

En base al Pla estratègic de centre

Acció clau 2. Cooperació per a la innovació i les 
bones pràctiques (6)

Acció clau 2.

Cooperació

Associacions

estratègiques



Acció clau 2. Cooperació per a la innovació i les 
bones pràctiques (7)

Associacions entre universitats, centres de formació professional, 
ONGs, indústries creatives petites i mitjanes per promoure la 
transició de l’educació i la formació per a l’ocupació autònoma, a 
través de cursos i programes que incentivin la creativitat i 
l’esperit emprenedor 

Associacions entre autoritats públiques locals/regionals, serveis 
socials i d’orientació i institucions educatives per promoure la 
transició efectiva entre etapes educatives i prevenir 
l’abandonament escolar.

Associació entre instituts de secundària, amb les associacions de 
pares i mares desenvolupen un projecte sobre  democràcia i 
participació escolar per millorar l’organització, gestió i implicació 
de la comunitat educativa 

Institucions de Educació de Persones Adultes en cooperació amb 
institucions d’ Educació superior i autoritats locals/regionals per 
millorar les competències d’alfabetització numèrica i financera 
de grups de persones adultes en desavantatge social. 

Exemples

Acció clau 2.

Associacions

 estratègiques



PAP COMENIUS ERASMUS +

COM 02 (IST) KA 1 (Mobilitat d’alumnat + personal)

COM 04 (Ajudants) KA 1 (Educació Superior) ???

COM 05 (Centres d’acollida) ????

COM 06  (Associacions Multilaterals)KA 2 Associacions estratègiques

COM 07 (Associacions Bilaterals) KA 2 Associacions estratègiques

COM 13 (Assoc. Comenius Regio)KA 2 Associacions estratègiques

COM 14 (Mobilitat d’Alumnat COM) KA 2 Associacions 
estratègiquesDesapareixen 

Comparativa PAP (Comenius; Visites estudis; Cursos) – 
ERASMUS +

PAP ERASMUS +
Desapareixen

Desapareixen



PAP GRUNDTVIG ERASMUS +
GRU 03 (IST) KA 1 (Mobilitat del personal educatiu)

GRU 11 (Ajudants) KA 1 (Educació Superior) ????
GRU 06 (Associacions d’aprenentatge)KA 2 Associacions Estratègiques

Desapareixen
GRU 14 (Projectes de Voluntariat)KA 2 Associacions Estratègiques
GRU 12 (Visites i Intercanvis) KA 1 (Mobilitat del personal educatiu)

Comparativa PAP (Grundtvig) – ERASMUS +



PAP LEONARDO DA VINCI ERASMUS +

LEO 01 IVT KA 1 (Mobilitat alumnat per pràctiques

Desapareix

KA1   Formació  professorat ; docència!! 

Certificat qualitat LdV Acreditació VET per a institucions

Comparativa PAP (Leonardo da Vinci ) – ERASMUS +

LEO 02 PLM per titulats recents 

LEO03 VETPRO)

LEO 01 IVT KA 1 (Mobilitat alumnat per estudis)

KA 1 (Mobilitat titulats de < 1 any)

LEO 01 IVT KA 1 (Mobilitat professorat)

Projectes multilaterals TOI

LdV 
ASSOCIACIONS

KA 2 Associacions estratègiques en FP

KA 2 Associacions estratègiques en FP

KA 2 Associacions estratègiques en FP



PAP ERASMUS ERASMUS +

 CARTA Universitària EUC Carta Erasmus Educació Superior ECHE

 Certificat CONSORCI per a pràctiquesConsorcis de mobilitata

Mobilitat estudiants per a estudis SMSKA 1

 Mobilitat estudiants per a pràctiques SMP

Mobilitat personal per a docència STA

Mobilitat personal per a formació STT

Cursos intensius de llengua EILC KA 1 Cursos on-line 

Comparativa PAP (Erasmus) – ERASMUS +

 KA 1 

KA 1

KA 1

Projectes multilaterals KA 2 Assoc. Estratèg.; Aliances 
coneixement



• Pàgina web de la Comissió Europea:
            http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

• Pàgina web de l‘Agència Nacional, OAPEE:
http://www.oapee.eshttp://www.oapee.es

Enllaços



 Per a projectes relacionats amb Escola, Institut i 
Batxillerat  (PAP: Comenius, Grundtvig, Comenius Regio)

     Subdirecció general de Llengua i Plurilingüisme

     Correu electrònic: pap@xtec.cat

 Per a projectes relacionats amb Ensenyaments 
Professionals  i de Règim Especial (PAP: Leonardo i 
Erasmus) 

     D.G. de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial

      Correu electrònic: mobilitatfp.ensenyament@gencat.cat

Unitats de referència al Departament 
d’Ensenyament
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