
PROJECTE K2. Cooperation and innovation 

for good practices 

ESCOLA MOGENT (Montornès del Vallès) 

PROCÈS A SEGUIR PER ACONSEGUIR UN ERASMUS+ 



1.Buscar socis 

 Buscar contactes a la plataforma                     

d’ e-twinning. Es pot proposar el projecte i 

ser escola coordinadora o afegir-se a 

projectes que presenten altres centres. 
 

 Haver treballat anteriorment amb algun 

d’aquests contactes en d’altres projectes 

assegura, en gran mesura, l’èxit del projecte 

i es valora positivament.  
     www.etwinning.es 

 

http://www.etwinning.es/


2. Inscripció Ecas 

 Inscriure el centre al portal ECAS.(European 
commission authentication service) 

 Manual ECAS: 
      http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/e-info/manual-usuario-

ecas.pdf?documentId=0901e72b81884d60 

 Pàgina per inscriure’s: 
     https://webgate.ec.europa.eu/cas 

   (Aportar dades generals del centre. S’obté un codi 
PIC que posteriorment s’ha d’introduir a l’aplicatiu.) 
Alguns documents que demanen, i que, segurament 
no n’heu sentit a parlar, són aplicatius que s’han de 
baixar d’aquest portal com ara, la fitxa financera de 
l’escola. 
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3. Meeting with partners 

 Si és possible, programar una reunió amb tots els socis per 

conèixer i/o transmetre les línies principals del projecte. 

Tothom l’ha de conèixer molt bé i estar-hi d’acord. Hi ha 

aspectes, com la regularitat dels viatges que s’ha de decidir 

en comú. A més a més, està bé conèixer en persona als socis 

i tenir un primer contacte. 

 (No tenim subvenció per aquest viatge preparatori però BCN 

acostuma a ser el lloc més econòmic i es pot proposar fer-la 

aquí) 
 

 Si no es pot quedar, sempre es pot fer servir el correu 

electrònic o la videoconferència. 



4. Aplicatiu 

 L’escola coordinadora del projecte és la responsable d’omplir 
l’aplicatiu un cop s’ha consensuat amb els altres socis i de 
presentar-lo dins del termini establert. Si no coneixeu prou a 
l’escola coordinadora, llegiu l’aplicatiu amb el redactat del 
projecte abans de donar el vostre codi PIC. 

 
 Al formulari o aplicatiu s’ha d’especificar: 
 

 - informació general dels centres (a omplir per cada centre) 
 - descripció del projecte (objectius, perquè és innovador,  
       perquè es van triar aquests socis i la seva experiència,  
       comunicació,…) 
 - preparació (organització i planificació de les activitats)  
 - control del projecte (despesa, avaluació, previsió de riscos,  
       reunions i  seguiment del projecte) 
 - implementació: descripció de les activitats, a quins grups o  
       edats va destinat el projecte, inclusió, … 
 - Impacte: quin impacte s’espera en els destinataris del projecte 
       i com es pensa mesurar 
 - Difusió i ús dels resultats: com es difondrà el projecte entre els  
       membres i posteriorment a d’altres centres o àmbits... 



5. Esperar resultats 

 Un cop presentat el projecte dins el termini establert, 

s’ha d’esperar fins a l’aprovació d’aquest. Si per algun 

cas manca alguna dada relacionada amb el compte 

ECAS, l’escola serà avisada amb prou antelació per 

subsanar-ho. 

 Un cop el projecte està aprovat, es pot dur a terme. 

 La SUBVENCIÓ no arriba a l’inici del projecte. Per tant, 

l’escola o els mestres han d’anticipar el pagament dels 

primers viatges. Un cop arriben els diners, només 

arriben una part (60%), una altre a mig projecte (20%) i 

la resta al final del projecte, un cop es demostri que 

s’han complert els objectius fixats. 


