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Procediment a seguir per a la justificació anual  dels Projectes Comenius 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

* En virtut de l’article 7 en matèria de seguiment,  avaluació i control el beneficiari 
està obligat a conservar tota la documentació corre sponent a l’ajut inclosos aquells 
justificants o factures per un període de cinc anys  a partir del pagament del saldo 
final. 

 
 

 

 Documentació Termini 
presentació 

 
Projectes 
que no 
han 
finalitzat 

 
- Informe intermedi , que s’ha d’enviar on-line i en paper  

• Un exemplar original als SSTT, que el faran arribar al 
Servei de Llengües Estrangeres.  

• Un exemplar original a l’OAPEE. 
- Aquest informe es pot trobar a l’adreça següent:  
https://www.educacion.gob.es/socrates/accesoeva.jsp  
 
també s’enviaran els productes si n’hi ha d’acabats 
 

 
 
30 de juny de 
2011 

 
Projectes 
que 
acaben 
aquest 
curs 

 
1.- Informe final , al formulari del qual es té accés amb el nom 
d’usuari i contrasenya indicat a la pàgina 3 del conveni de 
subvenció a l’adreça següent:   
https://www.educacion.gob.es/socrates/accesoeva.jsp 
 
 

Aquest informe s’ha de presentar on-line i també s’ha d’imprimir i 
enviar en paper juntament amb els productes o la seva 
reproducció en format  electrònic 

• Un exemplar original als SSTT, que el faran arribar al 
Servei de Llengües Estrangeres.  

• Un exemplar original a l’OAPEE. 
 
* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
30 de setembre 
de 2011 

EST 
(European 
Shared 
Treasure ) 
 

- Introducció projectes i productes realitzats per associacions 
Comenius  
Rebreu una carta de l’OAPEE amb la informació pertinent per tal 
de poder introduir aquestes dades. 
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Acreditacions/certificacions  
 
Instruccions que haureu de seguir per tal d’introduir la informació del professorat participant en 
projectes Comenius.  
 
Tots els centres que heu treballat en un projecte Comenius durant el curs 2010-11 heu d’introduir 
les dades referents al professorat que ha participat en el projecte a través de l’aplicatiu AGAI a 
l’adreça següent: 

http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=140 
 
Haureu d’introduir el codi i la contrasenya del vostre centre. 
 
L’aplicatiu us servirà per a introduir els noms del professorat que ha participat en el vostre projecte 
durant el curs 2010-11.  

- Què cal tenir en compte: 
o Quan demana el nom del projecte s’ha de deixar en blanc. 
o Quan demana la seqüència de validació cal triar l’opció C + SC (Centre + Serveis 

Centrals). 
-  Aquesta informació serà validada pels Serveis Centrals i haurà de coincidir amb la llista de 

professorat que ens heu enviat juntament amb el  vostre Pla de Mobilitat de finals del 
primer trimestre d’aquest curs. 

 
Podeu entrar aquesta informació fins al 30 de setembre de 2011. Passat aquest termini, si no hi ha 
les dades introduïdes a l’AGAI, no serà possible la consulta i emissió del certificat d’innovació 
pertinent. La informació referent a la participació del professorat en aquests projectes passarà a 
formar part del registre d’innovació del Departament d’Ensenyament.  
 
Per possibles consultes, podeu trucar al Departament d’Ensenyament, ext. 3027 o 3153. Si la 
consulta és de la funcionalitat de l’aplicació, haureu de contactar amb l’empresa SAU a l’adreça: 
sau.educacio@gencat.cat o el telèfon 902 53 21 00. 
 
 
 


