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 Objectius de les polítiques 
educatives de la UE

 Contribuir al desenvolupament de l’aprenentatge i la difusió de 
les llengües, per desenvolupar la dimensió europea en 
l’ensenyament i la formació

 Millorar el coneixement i la difusió de la cultura i la història dels 
pobles europeus i salvaguardar el patrimoni cultural d’abast 
europeu

 Afavorir la mobilitat dels estudiants i professors, promovent el 
reconeixement mutu dels diplomes i títols i els períodes 
d’estudis



 Estimular la cooperació mútua entre els establiments 
d’ensenyament i de formació i, sobretot, entre aquests i les 
empreses

 Millorar la formació professional inicial i permanent, per tal de 
facilitar la inserció dels ciutadans en el mercat laboral, la seva 
adaptació als canvis industrials i la seva possible reconversió 
professional 

 Estimular la creació artística i literària, també en el sector 
audiovisual

 Objectius de les polítiques 
educatives de la UE



Estratègia Europa 2020
Educació i Formació 2020

ASSOLIT

ASSOLIT

que el 40% de la població (30 
a 34 anys) obtingui titulació 
superior (ara 32%)que un 20% dels estudiants d’Educació 

Superior (CFGS) participin en projectes 
de mobilitat (ara 2%, a l’Estat Espanyol)que un 6% dels estudiants de Formació Professional 
(CFGM) participin en projectes de mobilitat (ara 1%)

reduir la taxa d’abandonament escolar per sota del 10% 
(ara 14%)

que un 15% de la població adulta (25 a 64 anys) 
participi en programes d’aprenentatge al llarg de la vida

PER ASSOLIR

PER ASSOLIR



 Programa 2014-2020
 Inversió en capital humà i educació

 Modernització dels sistemes d’educació i formació 
de tot Europa

 Capacitació dels joves per a participar en la societat i 
estar més ben preparats pel món laboral

 Reforç de la dimensió internacional

 Increment del pressupost



Què poden fer els centres 
educatius?

 Professorat

 Alumnat



 Arquitectura del Programa
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A qui s’adreça, doncs?



ÀMBIT D’ADULTS
S’adreça a:

 Organitzacions públiques o privades actives en el camp de la formació d’adults.

 Centres de formació i educació d’adults

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

 Associacions sense finalitat lucrativa, organismes de voluntariat, ONGs, …

 Serveis d’orientació, assessorament i informació en els aspectes referents a la 
formació al llarg de la vida

 Organismes culturals, biblioteques, museus

 Organismes d’Educació Superior que ofereixen oportunitats de formació al públic 
adult

 Organismes responsables del sistema i polítiques educatives relacionades amb 
l’educació i formació al llarg de la vida a quasevol nivell (local, nacional)



ÀMBIT ESCOLAR
S’adreça a:

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 organisme 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



Sol·licitud E+
Mobilitat KA1
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ACCIÓ CLAU 1 (KA1)
MOBILITAT PER A L’APRENENTATGE

 Es reforça la mobilitat per motius d’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, superior, adults; 
per a formació, seminaris, encàrrecs de serveis...

• Alumnat: en període d’estudis o d’estada en empresa
• Alumnat d’FP: estades en empresa
• Joves fora del sistema educatiu: accions de voluntariat (individual o 

en grup)
• Professionals i administradors del sector de la joventut



Com preparar una candidatura

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

 Públic a qui va adreçat i necessitats de formació

 Resultats que tant docents com l’estructura educativa haurien d’assolir

 Construcció d’associacions europees

 Impacte que se n’espera

 Recursos i organització

 Consonància amb el Pla Estratègic de Centre (SDP)

 Requisits del Programa (el PIC)

 Calendari de presentació de projectes

ACCIÓ CLAU 1 (KA1)
MOBILITAT PER A L’APRENENTATGE



Convocatòria Erasmus + 2015

• Convocatòria de proposta 2015 publicada: Diari oficial de la 
Unió europea, 2/10/2014 (Convocatòria 2015)

• Terminis: 

-Mobilitat (KA1): 4 març 2015 (fins a les 12:00, migdia, hora 
de Brussel·les) (Joventut: 17 març, 30 abril, 1 octubre) 

-Associacions estratègiques (KA2): 31 març 2015 (fins a les 
12:00, migdia, hora de Brussel·les) (Joventut: 30 abril, 1 
octubre) 

-Guia del programa publicada en anglès i castellà (versió 
actualitzada) (http://www.xtec.cat)

http://www.xtec.cat/web/projectes/projecteinternacionalerasmus/normativacalendari
http://www.xtec.cat/web/projectes/projecteinternacionalerasmus/normativacalendari
http://www.xtec.cat/web/projectes/projecteinternacionalerasmus/normativacalendari
http://www.xtec.cat/web/projectes/projecteinternacionalerasmus/normativacalendari


 No cal identificar a priori el personal que farà la mobilitat
 S’han de respectar els criteris de selecció del professorat segons les 

orientacions de la Guia del programa (pp.35-40 ANG)

 S’ha d’identificar el tipus de formació, institució d’acollida, país, en 
consonància amb les necessitats, objectius del projecte i el SDP

 Sol·licitud en línia única per a tothom
 Durada: de 2 dies a 2 mesos
 Mobilitat de llarga durada: projectes de mobilitat d’un o dos anys

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/admin/practicas_empresa.png

ACCIÓ CLAU 1 (KA1)
MOBILITAT PER A L’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
 Periodes d’ensenyament / formació en una 

institució associada

 Inclourà acord d’aprenentatge

 Modalitats, quant a la durada: Mobilitat de 2 dies a 
2 mesos + Mobilitat de llarga durada

http://language-efficiency.com/wp-content/uploads/2013/09/shadow.jpg

ACCIÓ CLAU 1 (KA1)
MOBILITAT PER A L’APRENENTATGE



Pla Estratègic de Centre /
School Development Plan 
(SDP)

 Necessitats

 Objectius

 Activitats

 Impacte

 Avaluació

 Difusió / Aprofitament
http://www.midit2020.com/img/esquemaPlaEstrategicElPla.jpg

http://blocs.esquerra.cat/imatges/1238161182bombeta.jpg

Comú a 
KA1 i KA2
Comú a 

KA1 i KA2



http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/convocatoria-2015-ka1-ee/instruccioneska1ee.html

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/convocatoria-2015-ka1-ea/instruccioneska1ea.html



FORMULARI KA1- 2015

• A. Información general

•B. Contexto

•C. Organizaciones participantes (perfil, consorcio, experiencia)

•D. Plan de desarrollo europeo KA1. (KA2?) (necesidades, integración del proyecto, eTwinning)

•E. Descripción del proyecto (objetivos, temas)

•F. Perfil de los participantes (perfil, resultados de los aprendizajes, validación)

•G. Preparación (disposiciones prácticas, gestión del proyecto, preparación de los participantes)

•H. Actividades principales

•I. Seguimiento (impacto, difusión de los resultados, evaluación)

•J. Presupuesto

•K. Resumen del proyecto – Traducción al inglés



FORMULARI KA1
Pressupost

Viaje

Ayuda individual

Ayuda a la organización

Coste del curso

Ayuda para necesidades especiales

Costes excepcionales

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/convocatoria-2015-ka1-ee/instruccioneska1ee.html



KA1 – Criteris d’avaluació

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/convocatoria/2015/erasmus-plus-programme-guideen-version-3.pdf?
documentId=0901e72b81b31fac  pag. 61-62

Criteri Rellevància

Rellevància del projecte (màx. 30 punts)

− Objectius rellevants
− Necessitats i objectius d’acord amb el Pla de 

Desenvolupament Europeu
− Es creen resultats d’aprenentatge de qualitat per als 

participants
− Reforça l’abast internacional de les organitzacions 

participants



KA1 – Criteris d’avaluació

Criteri Rellevància 

Qualitat del disseny i execució del projecte (màx. 40 
punts)

− Qualitat en totes les fases del projecte
− Coherència entre objectius/activitats
− Qualitat del Pla de Desenvolupament Europeu
− Criteris de selecció i implicació del personal
− Qualitat en la gestió i el seguiment
− Qualitat en la preparació dels participants
− Qualitat en el reconeixement i la validació dels resultats de 

l’aprenentatge



KA1 – Criteris d’avaluació

Criteri Rellevància 

Impacte i difusió (màx. 30 punts)

− Qualitat del pla d’avaluació
− Impacte en els participants i en les organitzacions
− Impacte a nivell local, regional, nacional o europeu
− Idoneïtat en les mesures  per a la divulgació dels resultats



Noves taules de dietes (allotjament i manutenció) 

Possibilitat de sol·licitar 1 dia de dieta per al viatge

Convocatoria 2015: Mobilitat per al personal docent (KA1)

Països destí

Personal

Dietes per dia (€)

Dia 1-14 Dia 15-60

Dinamarca, Irlanda, Països Baixos, Suïssa, Regne Unit 112 € 78 €

Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Grècia, França, Itàlia, Xipre, Luxemburg, Hongria, Àustria, Polònia, 
Romania, Finlàndia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia 

98 € 69 €

Alemanya, Espanya, Letònia, Malta, Portugal, Eslovàquia, República Iugoslava de Macedònia 84 € 59 €

Estònia, Croàcia, Lituània, Eslovènia 70 € 49 €



Sol·licitud E+
Associació estratègica 

KA2



ÁCCIÓ CLAU 2
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ACCIÓ CLAU 2 (KA2)
 COOPERACIÓ PER A LA INNOVACIÓ

I LES BONES PRÀCTIQUES

 Sol·licitud en línia, única per a tothom

 Associacions estratègiques de dos o tres anys

 S’ha d’identificar el tipus d’associació segons les 
necessitats i objectius del projecte i del SDP

 Enfocament institucional: Pla estratègic de centre (SPD)

 Sol·licitud en línia, única per a tothom

 Associacions estratègiques de dos o tres anys

 S’ha d’identificar el tipus d’associació segons les 
necessitats i objectius del projecte i del SDP

 Enfocament institucional: Pla estratègic de centre (SPD)



 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

Quin
es
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http://www.prospexafricayouthoutreach.org/wp-content/uploads/2013/09/1676.jpg

ACCIÓ CLAU 2 (KA2)
 COOPERACIÓ PER A LA INNOVACIÓ

I LES BONES PRÀCTIQUES



Qualsevol institució d’un país 
del programa.
Institucions de països socis: 
només com a  “socis” (no 
sol·licitants) i només si aporten 
un valor afegit al projecte

3 institucions de 3 països del Programa
Excepció: Educació i Joventut 
(projectes bilaterals)

ESTRUCTURAESTRUCTURA

SOL·LICITANTSSOL·LICITANTS

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRrhT7IxqYezgPLWuGZ_iue9O64sast8mZ6_-048y1iLhQYiMQ

ACCIÓ CLAU 2 (KA2)
 COOPERACIÓ PER A LA INNOVACIÓ

I LES BONES PRÀCTIQUES 



Posada en marxa i gestió del projecte 

Productes intel·lectuals

Reunions transnacionals

Activitats de mobilitat 
d’estudis/aprenentatge/ensenyament

Accions que garanteixin la seva difusió i 
desenvolupament  (“esdeveniments de difusió”)

Activitats excepcionals

Activitats d’integració de persones amb necessitats 
especials
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Què es finança

ACCIÓ CLAU 2 (KA2)
 COOPERACIÓ PER A LA INNOVACIÓ

I LES BONES PRÀCTIQUES 



Principals criteris d’avaluació de les candidatures:
 La rellevància/pertinença del projecte segons els 

objectius i els usuaris que rebin l’impacte
 La qualitat de la concepció tècnica del projecte i la 

viabilitat del pla de treball
 La qualitat del treball col·laboratiu de l’equip, del 

projecte i entre socis
 Les accions previstes per valorar/mesurar 

l’impacte, la capacitat de disseminació i per fer 
sostenible/durable el projecte

 La construcció de xarxa entre els socis

http://atfunion.zocolocostudios.com/wp-content/uploads/sites/2/2013/10/evaluation.jpg

ACCIÓ CLAU 2 (KA2)
 COOPERACIÓ PER A LA INNOVACIÓ

I LES BONES PRÀCTIQUES 



Es reforça l’avaluació continua i les mesures d’impacte al llarg del projecte

http://interculturalinnovation.org/wp-content/uploads/2011/11/impact.jpg

Han de demostrar la
repercussió de les activitats a 
l’organisme, però també a 
escala local, nacional i europea, 
durant i un cop acabat el 
projecte

ACCIÓ CLAU 2 (KA2)
 COOPERACIÓ PER A LA INNOVACIÓ

I LES BONES PRÀCTIQUES



http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm



FORMULARI KA2 ?
Pressupost

Gestión e implementación del proyecto

Reuniones transnacionales
Productos intelectuales

Eventos multiplicadores

Actividades de formación y aprendizaje
Viaje
Ayuda individual (estancia larga/estancia corta)
Ayuda lingüística

Ayuda para necesidades especiales

Costes excepcionales
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/convocatoria-2015-ka1-

ee/instruccioneska1ee.html



Prioritats      NOU

Una associació estratègica ha d’abordar almenys una prioritat horitzontal o una d’específica del sector

Prioritats horitzontals
- Desenvolupament de competències bàsiques i transversals
- Nous enfocaments per a la formació del professorat
- Integració de les TIC en l'ensenyament i l'aprenentatge
- Desenvolupament de les eines de transparència i reconeixement a nivell de la UE
- Innovació per a l'equitat, la diversitat i la inclusió
- Desenvolupament d'eines per millorar l'eficiència de la despesa pública en educació

KA2 - Convocatòria 2015: Prioritats



Prioritats específiques a l'educació escolar
- Millora de la competència docent: atractiu de la funció docent, formació inicial, funcions directives,...
- Millora del baix rendiment en capacitats bàsiques, sobretot en matemàtiques, ciències, lectura i escriptura. Enfocaments pluri i 
interdisciplinaris
- Suport a centres educatius que abordin específicament l'abandonament escolar prematur
- Educació infantil

Prioritats específiques a l'educació de persones adultes
- Millora de les capacitats bàsiques (lectura i escriptura, càlcul i competències digitals) de determinats grups
- Millora de l'accés als serveis d'educació d'adults, validació de l'aprenentatge no formal i informal i orientació professional i 
educativa
- Desenvolupament de mètodes innovadors i de qualitat a l'educació d'adults
- Millora de les competències dels educadors d'adults
- Avaluació de l'eficàcia de les polítiques d'educació d'adults a escala nacional, regional i local

KA2 - Convocatòria 2015: Prioritats



KA2 – Criteris d’avaluació
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/convocatoria/2015/erasmus-plus-programme-guideen-version-3.pdf?
documentId=0901e72b81b31fac  pag. 113-114

Criteri (I) Paràmetres

Rellevància del projecte (màx. 30 punts)

− Objectius rellevants, realistes i pertinents per a les institucions participants
− Anàlisi de les necessitats
− Generadora de sinergies entre els diferents àmbits de l’educació i la formació
− Innovadora o complementària d’altres activitats prèvies dutes a terme
− Aportar valor afegit europeu: els resultats no s’aconseguirien amb activitats 

realitzades en un sol país



KA2 – Criteris d’avaluació

Criteri (I) Paràmetres

Qualitat del disseny i execució del projecte (màx. 
20 punts)

− Qualitat i claredat del programa de treball en totes les fases 
(preparació, execució, supervisió, avaluació i divulgació)

− Coherència entre els objectius i les activitats
− Qualitat i viabilitat de la metodologia proposada
− Sistemes de control de la qualitat
− Adequació del cost – benefici del projecte



KA2 – Criteris d’avaluació

Criteris (I) Paràmetres

Qualitat de l’equip del projecte i dels acords de cooperació 
(màx. 20 punts)

− Qualitat de l’equip de treball (competències dels socis en 
funció dels objectius i les activitats plantejades)

− Distribució adequada de les tasques, implicació de tots els 
socis

− Si fóra necessari, incloure els socis d’àmbits diferents de 
l’educació i la formació

− Eficàcia dels mètodes de coordinació i comunicació plantejats
− Si és procedent, valor afegit real aportat pel participant del país 

soci.



KA2 – Criteris d’avaluació

Criteris (I) Paràmetres

Impacte i difusió (màx. 30)

− Qualitat del pla d’avaluació
− Impacte en els participants i en les organitzacions
− Impacte a nivell local, regional, nacional o europeu
− Qualitat i idoneïtat del pla de difusió dels resultats dins i fora de les 

organitzacions participants
− Idoneïtat de les mesures per divulgar els resultats amb llicències 

obertes
− Qualitat del pla de sostenibilitat posterior al període subvencionat



Activitats de Mobilitat
Les activitats de mobilitat no són prioritàries ni obligatòries en el marc del Programa 
Erasmus+. Ha de demostrar-se que les activitats de mobilitat són necessàries per 
aconseguir els objectius i resultats del projecte (només per a països del programa)

• Mobilitat d'alumnes de curta durada (intercanvis): 5 dies a 2 mesos (escolars)

• Mobilitat d'alumnes de llarga durada: 2 a 12 mesos (escolars d'almenys 14 anys 

d'edat)

• Mobilitat de curta durada per a formació del personal: 5 dies a 2 mesos (professors, 

formadors, ..)

• Mobilitat de llarga durada per a ensenyament o formació: 2 a 12 mesos (professors, 

formadors, ..)

KA2 - Convocatòria 2015: Mobilitat



Subvenció màxima: 150.000 €/any

KA2 - Convocatoria 2015

COSTOS ELEGIBLES MODE FINANÇAMENT

Gestió i implementació Unitat (quantitat fixa per soci)

Coordinador 500 €/mes

Màxim 2.750 €/mes (equivalent a 
10 socis)

Soci 250 €/mes

Reunions transnacionals (coordinació)
Unitat (quantitat fixa per participant, 
segons banda distància)

Distancies de 100 a 1.999 km, 575 € per participant

Màxim 23.000 €/any

Distàncies de 2.000 km, 760 € per participant 

Productes intel·lectuals de rellevància Unitat (x €/dia, segons país i categoria)
Depèn del perfil del personal (gestor, investigador, docent, tècnic, administratiu) i del país de 
treball. Taula A de la Guia

Esdeveniments multiplicadors de productes intel·lectuals 
(conferències, esdeveniments,...)

Unitat

Participants locals 100 € per participant

Màxim 30.000 € per projecte

Participants internacionals 200 € per participant

Despeses excepcionals (subcontractes, adquisicions de béns i 
serveis; aval

Percentatge sobre els costos elegibles 75 % de despeses elegibles fins un màxim de 50.000 € per projecte

Necessitats especials (participants amb discapacitat) Percentatge sobre els costos elegibles Fins el 100 % de despeses elegibles

Activitats de mobilitat (estudiants/personal) Viatge / Manutenció / Formació lingüística (veure taules)



http://www.gameprix.net/images/partners.jpg

http://1.bp.blogspot.com/_smxaQERcfOw/TUAgmBuG9RI/AAAAAAAAAMw/WCjwCaUBTFc/s1600/etwinning.gif



Enllaços

Comissió Europea

   http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Programa ERASMUS + a l’XTEC

   http://www.xtec.cat/web/projectes/projecteinternacionalerasmus

SEPIE (OAPEE)

   http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html

Guia del programa actualitzada
   http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/documents/erasmus-plus-programme-
guide_en.pdf





ANNEXOS

 Calendari de presentació dels projectes
 Parts del procés
 Països participants



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/344/10&from=EN

31 March 2015

30 Abril 2015





Llegiu-vos la Guia

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Seleccioneu el projecte/associació que escaigui: KA01 (pàg.31); 
KA02 (pàg.104); KA03 (pàg. 180); Jean Monnet (pàg. 188); 
Esport (pàg. 222) Edició en anglès, versió 14/11/2014

La institució ha d’estar inscrita en el portal Unique Registration 
Facility (URF) Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Brussels)

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Sol·liciteu el PIC (Participant Identity Code) / Carta Erasmus 
(ECHE) – Només Institucions d’Educació Superior

Feu la sol·licitud on line (formulari unificat) – Centre coordinador

Busqueu propostes pel KA1: Plataforma educativa Europea  I 
http://erasmusintern.org

PROCÉS
1

1 http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/e-info/informacion-practica---pasos-previos.pdf?documentId=0901e72b81884d5f

http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.schooleducationgateway.eu/


PAÏSOS PARTICIPANTS



NOVETATS:

KA1:  Cercadors d'activitats:

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm (S'hi entra 
amb l'usuari i el pasword de l'eTwinning)

Per oferir i trobar pràctiques a l'estranger: http://erasmusintern.org/

Grup facebook: “Projects Partner Search”

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
http://erasmusintern.org/
http://erasmusintern.org/
http://erasmusintern.org/
http://erasmusintern.org/


Lliçons apreses el 2014

• No s’han explicat bé les mobilitats 

• Moltes explicacions del coordinador i poques dels socis 

• Enfocament del programa anterior: moltes mobilitats i nombre de socis difícil de gestionar 

• No s’han diferenciat els tipus de mobilitat: reunions transnacionals (no són mobilitats), de 

curta i llarga durada 

• L’impacte s’ha d’explicar detalladament i s’han de detallar els indicadors que es faran servir

• Avaluació i sostenibilitat: molt millorables

• La mobilitat de l’alumnat en una associació estratègica s’ha d’encaixar millor

• La mobilitat de llarga durada (antic MAC) s’ha vist molt perjudicada  

• Cal reorientar la formació dels centres sol·licitants

• Erasmus+ és el programa de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i 

esport



Formularis 2015

• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm

• Formularis KA1 definitius
      http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion.html

• Formularis KA2 definitius: en espera

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion.html


http://www.carryanddefend.com/wp-content/uploads/2012/08/contactus.jpg

SERVEIS TERRITORIALS A MVO

Cristina Grau

cgrau4@xtec.cat

SERVEIS CENTRALS

Projectes KA1 i KA2

Escolar i Adults

Mercè Travé

erasmusplus@xtec.cat

etwinning@xtec.cat

SERVEIS CENTRALS

Projectes KA1 i KA2

FP

Àngels Font

mobilitatfp.ensenyament@gencat.cat
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