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Oportunitats de l’acció clau 1
(KA1): mobilitat de personal i
estudiants

Oportunitats de l’acció clau 2
(KA2): cooperació a través de les
associacions estratègiques
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Erasmus +. Bases del programa i estructura



Context per al disseny del programa i missatges claus



Erasmus + en el marc normatiu europeu



Característiques rellevants



Arquitectura d’Erasmus + i oportunitats
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Context del programa i missatges clau
Durant el procés de negociació d’Erasmus + s’acorda:
 Vincular el programa als objectius de la política de la UE,
 Desenvolupar una arquitectura comú per a educació, formació i joventut,
 Dedicar més atenció als resultats i al seguiment:
 Valor afegit europeu,

 Desenvolupament dels indicadors des de l’inici del programa.
 Un nom comú: Erasmus+
 Assignació pressupostària basada en capítols (educació i formació, joventut,
esports), en sectors (escolar, formació professional, superior) i en accions
clau (KA1, KA2, KA3), amb transferències limitades.
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Context del programa i missatges clau
Erasmus +, per què un enfocament nou?
El món està canviant molt ràpid

Nous reptes

 Crisi econòmica profunda i desocupació juvenil elevada.
 Les oportunitats existeixen, però falta determinar les habilitats i les
competències (skill gaps).
 Exigència creixent de llocs de treball d’alta qualificació .

 Competència pel talent en un món global.
 Complementarietat entre l’educació formal, no formal i informal.
 Potencialitat de les TIC.
 Necessitat de vincles amb el món laboral.
 Dimensió internacional forta a tots els sectors.
 Afavorir la mobilitat durant l’aprenentatge: 20% en educació superior i 6%
en FP inicial.
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Erasmus + en el marc normatiu europeu
Vincles més estrets entre el programa i els objectius de la política de la UE
Marc normatiu europeu:
 Estratègia Europa 2020:
 Augmentar la taxa de titulats en educació superior: 32%
40%, entre
la població jove de 30 a 34 anys. UE 27 (2010): 33,6 %, Espanya
(2010): 40,6% ( 44% en 2020),
 Reduir la taxa d’abandonament escolar: del 14% a menys del 10%;
Espanya (2012): 24,9%.
 Marc estratègic per a la cooperació europea en educació i formació
(Education and Training 2020 – ET 2020):
 Potenciar l’aprenentatge permanent i la mobilitat,
 Millorar la qualitat i l’eficàcia de l’educació i la formació,
 Promoure l’equitat, la cohesió social i la ciutadania activa,

 Incrementar la creativitat i la innovació, fins i tot l’esperit empresarial, en
sectors de l’educació i la formació.
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Erasmus + en el marc normatiu europeu
Vincles més estrets entre el programa i els objectius de la política de la UE
Marc normatiu europeu:


Estratègia: replantejar l’educació (Rethinking Education, Comissió Europea,
2012) per millorar l’educació en termes que facilitin l’ocupació del jovent
europeu.



Marc renovat per a la cooperació europea en l’àmbit de la joventut(20102018):
 Més oportunitats i igualtat en l’educació i el mercat laboral,
 Promoció de la ciutadania activa, la inclusió social i la solidaritat.



Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè
Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions:


Desenvolupar la dimensió europea en l’esport (2011).
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Erasmus + en el marc normatiu europeu

Principi de qualitat en totes les accions i resolucions de problemes de l’àmbit
europeu:


Valor afegit europeu (component transnacional, cooperació amb altres estats...).



Major impacte en les persones, en les institucions i en els sistemes.



Sinergies amb altres sistemes de finançament.



Més vinculació entre el món de l’educació i la formació i el món del treball.
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Característiques rellevants
 Enfocament institucional (no individual)
 Enfocament en la qualitat i el reconeixement de la mobilitat
 Suport a la mobilitat del personal en tots el sectors
 Cooperació entre els sectors d’educació, formació i joventut
 Suport i avaluació sistemàtics per a l’aprenentatge d’idiomes
 Accés obert a tots els recursos educatius desenvolupats amb el suport del
programa
 Desenvolupar estratègies per a combatre i explotar els resultats del
programa i dels projectes finançats, així com també una plataforma de
difusió
 Utilitzar indicadors d’evidència des de l’inici del programa
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Característiques rellevants
 Més oportunitats perquè els estudiants de formació professional i d’educació
superior augmentin l’ocupació a través de períodes de pràctiques.
 Fomentar la millora en la qualitat de tots els sectors a través de la mobilitat
del personal i de les associacions estratègiques.
 Posar molt d’èmfasi en les associacions estratègiques intersectorials i en les
TIC.
 Accions innovadores per millorar l’ocupació i l’esperit emprenedor: aliances
per al coneixements i aliances per a les competències sectorials (accions
centralitzades).
 Noves vies per promoure la reforma de les polítiques (centralitzades).
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Arquitectura d’Erasmus +
Programa 2014-2020
Erasmus +

Acció
clau 1
Mobilitat per a
l’aprenentatge

Acció clau 2
Cooperació per a la
innovació i
l’intercanvi de
bones pràctiques

Acció
clau 3
Reforma de
les polítiques

Associacions

estratègiques
Arquitectura del programa
simplificada

Activitats específiques:
Iniciatives Jean Monnet
Acció per l’esport
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Accions principals: KA1, KA2 i KA3
Mobilitat de persones per
motius d’aprenentatge (KA1):
– Mobilitat del personal, en
especial, del docent, del
formador, del directiu i dels
monitors juvenils.
– Mobilitat d’estudiants de
formació professional i
d’educació superior.
– Mobilitat per cursar un
màster conjunt.
– Mobilitat en educació
superior per a beneficiaris de
la UE i altres països.
– Programes de voluntariat i
intercanvis juvenils (joventut).

Cooperació per a la
innovació i l’intercanvi de
bones pràctiques (KA2):
- Associacions estratègiques
entre organitzacions
educatives o juvenils i altres
actors rellevants.
- Associacions a gran escala
entre institucions de l’àmbit
de l’educació i la formació i
empreses: aliances per al
coneixement i aliances per a
les competències sectorials.
-Plataformes informàtiques
(EYP, eTwinning, EPALE).
- Cooperació amb països
socis (reforç de les
capacitats).

Suport a les reformes
polítiques (KA3):
- Coneixement en els camps
d’educació, formació i
joventut.
- Iniciatives de suport a les
polítiques.
- Suport a les eines de les
polítiques europees.

- Cooperació amb
organitzacions internacionals
i països socis.
- Diàleg amb actors,
promoció de les polítiques
del programa.
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Acció clau 1: mobilitat per a l’aprenentatge
Acció clau 1:
mobilitat per a
l’aprenentatge

Mobilitat del
personal

Inclou mobilitat del
professorat/personal

Mobilitat dels
estudiants

Estudiants d’FP i
d’educació superior

Mobilitat en
Màster

Mobilitat en ed.
superior

Erasmus
Màster

UE – altres
països

Amb sistema de
garantia de préstecs

A partir de 2015

Programes
conjunts de
màsters

Continuïtat E.
Mundus
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Acció clau 2: cooperació per a la innovació
Acció clau 2:
Cooperació per a
la innovació i
l’intercanvi de
bones pràctiques

Associacions
estratègiques

Associació per a la
cooperació entre
institucions

Aliances per al
coneixement i
per a les
competències
sectorials

Associacions a
grans escala (ed.
superior, FP i empreses)

Plataformes
informàtiques
eTwinning,
EPALE...

Importància de les
plataformes TIC

Reforç de les
capacitats

Cooperació amb
països associats en
ed. superior
(especialment països veïns)
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Acció clau 3: suport a la reforma de les polítiques
Acció clau 3:
Suport a la
reforma de les
polítiques

Mètode obert
de coordinació
i semestre
europeu

 Desenvolupar els
indicadors
 Anàlisis de les
polítiques

 Estudis
comparatius

Eines europees

Diàleg polític

Fomentar
l’aplicació nacional
de les eines de
transparència de la
UE: ECTS, ECVET,
EUROPASS...

Suport a les
agendes polítiques
per a prioritats
temàtiques: procés
Bolonya, escoles
per al segle XXI...
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Erasmus +. Pressupost i distribució per sectors
Budget allocation 2014-2020

16

Erasmus +. Pressupost i distribució per sectors
Breakdown of Education, Training and Youth budget by
Key Action 2014-2020
4,80%
4,20%

KA1 at least 63%

KA2 at least 28%
28%

KA3 4,20%
63%

Funds to be redistributed
Between KA1 and Ka2 4,80%
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Erasmus +. Pressupost i distribució per sectors
Breakdown of Education and Training Budget by Sectors
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Erasmus + en xifres. Objectius i reptes del
programa per al 2020
Pressupost total

14,700 milions d’euros

Mobilitats d’educació superior

2 milions d’estudiants

Mobilitats de formació professional

650.000 estudiants

Garantia de préstec per a màster

200.000 estudiants

Programes juvenils (voluntariat/intercanvi)

500.000 joves

Màsters conjunts

25.000 estudiants

Mobilitats de personal de l’educació:
professors, formadors, treballadors de la
joventut..., per docència o formació

800.000

Associacions estratègiques

25.000 SP (125.000 institucions)

Aliances per al coneixement i per a les
competències sectorials

300 (3.500 institucions educatives i empreses)

eTwinning

200.000 professors, més de 100.000 escoles
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Erasmus + en xifres. Objectius i reptes del
programa per al 2020
Pressupost total en educació i formació

108.265.239 €

Mobilitat del personal
(KA1):3.595.144 €

Educació
escolar

Associacions estratègiques (KA2):
10.767.370 €
TOTAL:
14.362.514 €

Mobilitat del personal (KA1):
1.938.770 €

Formació
professional

Mobilitat d’estudiants (KA1):
23.495.096 €
Associacions estratègiques
(KA2): 7.930.270 €
TOTAL: 33.364.125 €

Mobilitat del personal(KA1):
3.780.726 €

Educació
superior

Mobilitat dels estudiants (KA1):
49.598.046 €
Associacions estratègiques (KA2):
3.009126 €
TOTAL: 56.387.895 €

Formació de
persones
adultes

Mobilitat del personal (KA1):
606.783 €
Associacions estratègiques
(KA2): 3.543.922 €
TOTAL: 4.150.705 €

Nota: existeix la possibilitat de transferir fons entre sectors dintre d’uns límits establerts
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Erasmus +. Resum dels punts principals


E+ és un programa inclusiu: guia única del programa que destaca la cooperació
intersectorial.



Formularis electrònics més senzills per sol·licitar i presentar els informes.



Totes les sol·licituds de mobilitat es faran a través de les institucions.



Màxim ús de subvencions simplificades (costos unitaris, lump sums, reducció
dels costos reals).



Increment substancial del pressupost: 14.774 milions d’€. (PAP: 6.900 milions
d’€.)



Potenciar el paper de les agències nacionals:
 Reforçar la connexió entre E+ y les polítiques nacionals, en cooperació
amb l’autoritat nacional;
 Enfortir els aspectes relacionats amb la difusió i l’explotació dels resultats.
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Erasmus +


Reglament (UE) nº 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de
desembre de 2013, pel qual es crea el programa europeu Erasmus +,
d’educació, formació, joventut i esport de la Unió:
 Publicat al Diari Oficial de la Unió Europea, el 20 de desembre de 2013.



Convocatòria de propostes Erasmus +, publicada al Diari Oficial de la Unió
Europea, anualment.

22

Enllaços
• Erasmus+ - Brussel·les (convocatòria europea, guia del programa, ...):
• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
•Erasmus+ a l’xtec:
• http://www.xtec.cat/web/projectes/projecteinternacionalerasmus
• Agència Nacional - SEPIE:
• http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
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