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KA1 - Acció clau 1: mobilitat per a l’aprenentatge

MOBILITAT DE LES PERSONES PER A L’APRENENTATGE

 KA101 Educació escolar
 KA102 Formació professional
 KA104 Educació de persones adultes
 KA 103, 107, 108 Educació superior

NOTA IMPORTANT:
Erasmus+ no contempla la sol·licitud de persones físiques.
Els interessats s’han de dirigir a la seva organització, institució o centre
educatiu, que poden demanar fons a través de la convocatòria anual de
propostes.
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Educació escolar i de persones adultes
Oportunitats en l’acció clau 1: mobilitat del personal
 Pla de desenvolupament europeu.
 Durada.
 Finançament.

 Criteris de selecció:
 Rellevància
 Qualitat

 Impacte i difusió.
 Selecció del personal participant.
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Educació escolar i de persones adultes
 Enfocament institucional.

Educació escolar
i de persones
adultes

 Projectes de mobilitat (d’1 o 2 anys).
 Activitats de formació i desenvolupament professional del
personal educatiu i de formació:
 Cursos estructurats o esdeveniments de formació;
 Estades en centres de treball o empreses o institucions
de formació;

 Job shadowing / període d’observació;
Mobilitat del
personal

 Període d’ensenyament / formació en una institució
associada ,
 Durada: curta (< 2 mesos).
 European Development Plan (EDP).
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Educació escolar i de persones adultes
 Necessitats de la institució en termes de millora de qualitat i
European
Development Plan
(EDP)

de internacionalització :
 gestió i organització, competències del personal

educatiu, materials o eines d’ensenyament,
competències lingüístiques, desenvolupament curricular,
dimensió europea, etc.
Pla de
desenvolupament
Europeu

 Pla d’activitats que permeti assolir els objectius previstos.
 Impacte esperat i integració dels resultats.
 Ús d’eTwinning en el projecte de mobilitat.
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Educació escolar i de persones adultes
 Sol·licitud en línia per a tothom.
Acció clau 1:
Mobilitat per a
l’aprenentatge

 Projectes de mobilitat d’un o dos anys.
 Plantejament realista.

 No s’ha d’identificar el personal que és mobilitzarà a priori.
 S’ha d’identificar els tipus de formació, institucions d’acollida,
països, etc., en consonància amb les necessitats, els
Mobilitat del
personal

objectius dels projecte i el EDP.
 S’han de respectar el criteris de selecció del professorat
segons les orientacions de la guia del Programa.
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Educació escolar i de persones adultes
Exemple 1:

 Un institut analitza les necessitats/desitjos/reptes i decideix
que necessita treballar amb CLIL:
Projecte de
mobilitat

 Formació lingüística per a quatre professors de diferents
departaments: cursos estructurats;
 Aprendre sobre enfocaments metodològics diferents,
nous: estades de dos professors en institucions de
formació inicial o contínua;

Durada de 2 anys

 Observar què fan en un centre soci que treballa
especialment bé en aquest camp: Job shadowing/
Període d’observació;
 Període d’ensenyament / formació en una institució
associada.
 Comprometre’s a compartir l’experiència amb la xarxa de
centres CLIL, de la comunitat.
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Educació escolar i de persones adultes
Exemple 2:

Projecte de
mobilitat

 Una escola primària identifica la necessitat d’integrar l’entorn
físic en un projecte educatiu i usar els recursos naturals en el
treball ordinari:

 Formació específica per al coordinador sobre Outdoor
learning a Itàlia: curs estructurat;
 Contactar amb 2 centres experts d’Eslovènia i Escòcia a
través d’eTwinning: estades de dos professors per
observar què es fa en aquest camp: Job shadowing/
Període d’observació de 3 i 4 setmanes respectivament;

Durada d’1 any

 Crear un blog a TwinSpace, organitzar tallers a la
tornada per compartir amb la resta del claustre i altres
centres de la localitat.
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Educació escolar i de persones adultes

Finançament:
costos unitaris

 Viatge. Subvenció per banda de distància.
 Allotjament i manutenció: per dia o per quinzena o mes i per
destinació (quatre grups o països).

 Ajuda per a la matrícula.
 Organització: por nombre de participants.
Diversos
conceptes
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Educació escolar i de persones adultes
1. Mobilitat del personal: ajuda per a despeses del viatge
Contribuir a les despeses de viatge del personal, basades en la distància entre el
lloc de feina i el lloc on es desenvolupa l’activitat corresponent, segons la taula
següent (vàlida durant 2017):
Distàncies del viatge

Quantitat

Entre 10 i 99 km

20 € per participant

Entre 100 i 499 km

180 € per participant

Entre 500 i 1.999 km

275 € per participant

Entre 2000 i 2.999 km

360 € per participant

Entre 3000 i 3.999 km

530 € per participant

Entre 4000 i 7.999 km

820 € per participant

Entre 8000 i 19.999 km

1.300 € per participant

Complement per a despeses adicionals de viatges interns
(destinacions llunyanes a un HUB/aeroport internacionals)

180 € per participant
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Educació escolar i de persones adultes
2. Mobilitat del personal: ajuda per a despeses de manutenció

Grup 1

Dinamarca, Irlanda, Països Baixos, Regne Unit i
Suècia

100-104 €/dia

Grup 2

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

87-91 €/dia

Grup 3

Alemanya, Eslovàquia, Espanya, Letònia, Malta,
Portugal i Antiga República Iugoslava de Macedònia

75-78 €/dia

Grup 4

Croàcia, Eslovènia, Estònia i Lituània

62-65 €/dia
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Educació escolar i de persones adultes
3. Mobilitat del personal: ajuda per a l’organització
 Es concedirà a cada institució beneficiària una quantitat per a suport organitzatiu
que variarà segons el nombre de participants en la mobilitat.
 S’adjudicaran 350 € per cada participant (els 100 primers).

4. Mobilitat del personal: ajuda per a la matrícula
 Es concedirà a cada institució beneficiària una quantitat en concepte d’ajut a les
despeses de matrícula en cursos estructurats.
 70 € per dia amb un límit de 700 € per participant.

5. Mobilitat del personal: ajuda per a les necessitats especials
 Finançament de les despeses addicionals relacionades amb els participants amb
alguna discapacitat fins a un 100 % de les despeses de participació.
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Educació escolar i de persones adultes
Criteris de selecció
 Rellevància del projecte respecte dels objectius de l’acció.
Criteris de
selecció

 Rellevància de la proposta respecte de les necessitats de la
institució i dels participants.
 Impacte: capacitat de produir resultats de qualitat per als
participants (institucions d’enviament i acollida).
 Capacitat de reforçar i projectar la dimensió internacional de

Rellevància del
projecte

les institucions participants.

Màxim 30 % de la puntuació total
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Educació escolar i de persones adultes
 Claredat, qualitat de totes les fases del projecte: preparar,
desenvolupar activitats i fer-ne el seguiment.
Criteris de
selecció

 Consistència entre els objectius i les activitats.
 Qualitat del Pla de Desenvolupament Europeu.
 Adequar les mesures de selecció dels participants.

 Qualitat de les mesures pràctiques de gestió i de suport.
Qualitat del
disseny i
desenvolupament

 Qualitat de les mesures de reconeixement i validació dels
resultats de la formació.

Màxim 40 % de la puntuació total
15

Educació escolar i de persones adultes
 Qualitat de les mesures de seguiment i avaluació dels
Criteris de
selecció

resultats del projecte
 Impacte sobre les persones i les institucions participants
 Impacte sobre les organitzacions locals, regionals,
nacionals...
 Adequació i qualitat de les mesures per difondre els resultats

Impacte i difusió

dins i fora de la institució

Màxim 30 % de la puntuació total
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Educació escolar i de persones adultes
 Procés transparent i just.
Selecció del
personal
participant

 Anunciar i oferir possibilitats a candidats potencials.
 Seleccionar: definir el procés, establir criteris (generals i
específics), crear un comitè de selecció.
 Guardar un registre documental del procés.

Fases
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Formació professional
Oportunitats en l’acció clau 1 (AK1) – mobilitat del
personal i dels estudiants
 Mobilitat dels estudiants i del personal. Característiques rellevants.
 Sol·licituds de dos tipus:

 Projectes individuals
 Projectes de consorcis
 Finançament.
 Carta de mobilitat d’FP (projectes certificats).
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Formació professional

Estudiants
d’FP

Personal

Enfocament institucional:
 Un mateix projecte pot incloure mobilitats per a estudiants i per a personal
 Una persona individual no pot sol·licitar un projecte.
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Formació professional
Objectius:

 Augmentar les oportunitats de formació a l’estranger de
l’alumnat de formació professional;

Mobilitat
d’estudiants
d’FP

 Proporcionar les habilitats necessàries per a la transició de
l’àmbit educatiu i de formació al mercat laboral.
Per a:
 Cicles formatis de grau mitjà;
 Formació professional bàsica;
 Escoles Taller i Tallers d’ocupació;

Durada de
l’experiència de
mobilitat: des de 2
setmanes fins a 12
mesos

 Professionals i desocupats en programes de formació o de
qualificació;
 Recent titulats de cicles de grau mitjà o bàsic ( ha de
seleccionar-se durant l’últim any d’estudi).
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Formació professional
On?
 En un centre de treball

millora l’ocupació.

 Centre de formació professional:

Mobilitat
d’estudiants
d’FP

 Estudis, amb períodes de pràctiques en una empresa,
 Períodes de pràctiques.
 Formació lingüística: si l’experiència de mobilitat és igual o
superior a 19 díes:

 Formació lingüística en línia gratuïta impartida a través
de la plataforma europea erasmusplusols.eu
 Es realitzarà abans i durant el període de mobilitat;
 Implantació gradual, primer per a 12 llengües
majoritàries a la UE;
 Llicències d’ús de la plataforma: es tramitaran a través
de l’Agència Nacional;
 Avaluació inicial (no selectiva) i avaluació final.
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Formació professional
Objectius:
 Actualitzar/adquirir coneixements de les pràctiques laborals.

Mobilitat del
personal

 Actualitzar pedagògicament els professionals de la formació
professional.
 Docència.
Per a:
 Professorats d’FP;

Durada: des de 2
dies consecutius
fins a 2 mesos

 Formadors d’empresa;
 Responsables de projectes de mobilitat o d’orientació
d’empreses.
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Formació professional
Activitats:
 Formació:

Mobilitat del
personal

 Pràctiques laborals en una empresa o en un centre
formatiu;
 Job-shadowing: període d’observació en una empresa o
centre formatiu.
 Docència. Impartir ensenyaments en una institució associada:
 Centre d’FP
 Centre de formació
 Personal d’una empresa
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Formació professional
 Organitzacions que poden intervenir en un projecte de mobilitat.

 Sol·licituds:
 Individual: una única organització (centres formatius, escoles taller, centres
de formació professional per a l’ocupació);
 Consorci, amb un coordinador (centres educatius, conselleries,
diputacions, ajuntaments, càmeres de comerç, sindicats, associacions,
empreses...).
 D’enviament.
 D’acollida.

 Intermediària.
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Formació professional
CONSORCIS:

 Mínim 3 institucions de formació professional.
 Tots els membres del consorci han de ser del mateix país i han de ser inclosos
en el formulari de sol·licitud.
 Coordinador:

 És el responsable davant l’Agència Nacional;
 Signa la proposta de sol·licitud i gestiona el pressupost
 La resta de membres són organitzacions d’enviament .
 Un soci intermediari pot formar part del consorci.
 Tots els membres del consorci han de signar un acord que especifiqui les
funcions i les responsabilitats administratives i financeres que assumeix
cadascun d’ells.
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Formació professional
Nombre d’organitzacions que poden participar en un projecte:
 Projectes individuals: mínim 2 institucions (d’enviament i d’acollida) de diferent
països.
 Projectes d’un consorci: membres del consorci (organitzacions d’enviament) i
els socis d’acollida del país de destí (com a mínim un país de destí).

Durada d’un projecte de mobilitat:

 1 any o 2 anys.
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Formació professional
Les organitzacions d’enviament i acollida han d’acordar les activitats que realitzaran
durant el període de mobilitat
Estudiants
Personal

Acord d’aprenentatge + compromís de qualitat
Acord de mobilitat

Poden formar part participants sense beca
Acompanyants amb càrrec en el projecte:

Mobilitat del
personal

 Participants amb necessitats educatives especials
 Menors d’edat
 Situacions desfavorides
Els acompanyants només tenen partida pressupostària si la
sol·liciten i la seva existència queda justificada en la proposta
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Formació professional
Mobilitat d’estudiants
Viatge

Subvenció per banda de distància
Banda més freqüent: de 500 a 2.000 km i

275 € per participant

Allotjament i
manutenció

Subvenció segons destinació i durada de
l’estada
Durada més freqüent: entre 15 i 60 dies

50-78 € per dia i participant

Organització

En funció del nombre de participants
Per a qualsevol despesa inclosa la
preparació i el seguiment dels participants

350 € per participant fins el
número 100
200 € per participant
addicional

Formació
lingüística

Plataforma en línia de formació per a les 5
llengües més comunes: anglès, alemany,
francès, italià i espanyol
Avaluació inicial i final

150 € per participant per a
estades de 19 dies a 12
mesos, quan no hi hagi oferta
en línia

Necessitats
especials

Quan sigui motivada suficientment

Fins el 100 % dels costos
elegibles

28

Formació professional
Mobilitat d’estudiants
Viatge

Subvenció per banda de distància
Banda més freqüent: de 500 a 2.000 km

275 € per participant

Allotjament i
manutenció

Subvenció segons destinació i durada de
l’estada
Durada més freqüent: entre 1 i 14 dies

95–152 € per dia i
acompanyant

Mobilitat del personal
Viatge

Subvenció per banda de distància
Banda més freqüent: de 500 a 2.000 km

275 € per participant

Allotjament i
manutenció

Subvenció segons destinació i durada de
l’estada
Durada més freqüent: entre 1 i 14 dies

95–152 € per dia i
acompanyant

Organització

En funció del nombre de participants
Per a qualsevol despesa inclosa la
preparació i el seguiment dels participants

350 € per participant fins el
número 100
200 € per cada un addicional

Necessitats
especials

Quan sigui motivada suficientment

Fins el 100 % dels costos
elegibles
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Formació professional
CARTA DE MOBILITAT D’FP
 És una certificació de qualitat en la gestió de projectes de mobilitat.

 Proporciona un finançament estable, amb flexibilitat per al desenvolupament de
les activitats durant tota la vida del programa (2014-2020).
 Les institucions certificades gaudiran de reconeixement en qualitat
d’organitzacions d’acollida.

 Les institucions o consorcis hauran de mantenir els nivells de qualitat durant la
vigència del certificat (pot ser revocada per l’AN).
CONVOCATÒRIA (carta de mobilitat d’FP)
 Es publica anualment.
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Educació superior
Oportunitats en l’acció clau 1 (KA1) – mobilitat del
personal i dels estudiants
 Participants
 Projectes de mobilitat
 Mobilitat d’estudiants
 Mobilitat del personal
 Suport organitzatiu
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Educació superior
Activitats elegibles





Mobilitat d’estudiants per estudis.
Mobilitat d’estudiants per pràctiques.
Mobilitat de personal per la docència.
Mobilitat del personal per la formació.

Organitzacions participants
Sol·licitants:
 Institucions d’educació superior:
 Cal la carta Erasmus d’educació superior (ECHE).
 Consorcis de mobilitat:
 Cal un certificat de consorci de mobilitat o sol·licitar-lo (formulari
d’acreditació);
 Vàlid per a 3 convocatòries;
 Un mínim de 3 institucions, 2 d’enviament amb ECHE;
 Per als 4 tipus de mobilitat.
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Educació superior
Organitzacions participants

Organització

Estudiants

Personal

Estudis

Pràctiques

Docència

Formació

D’enviament

ECHE

ECHE

ECHE
empresa

ECHE

D’acollida

ECHE

ECHE
empresa

ECHE

ECHE
empresa
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Educació superior
Participants
 Selecció;
 Sol·licituds de participació en la institució d’origen,
 Procés de selecció just, transparent, coherent y documentat,
 Criteris públics (expedient acadèmic, motivació, etc.).
 Acords:
 Conveni financer,
 Acord d’aprenentatge (estudiants) / programa de mobilitat (personal).
 Informe final:
 Al finalitzar la mobilitat (en línia).
 Reconeixement:
 La institució/ empresa d’acollida confirma els resultats dels acords
d’aprenentatge (certificat acadèmic / de pràctiques),
 La institució d’origen reconeix formalment les activitats realitzades (ECTS
o equivalent).
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Educació superior
Projectes de mobilitat
 Durada: Països del programa 16 o 24 mesos, països del programa i països
associats, 16 o 26 mesos.
 Període d’elegibilitat:
 Cal mirar els terminis exactes de cada convocatòria.

 Convenis financers:
 Després de l’adjudicació del fons;
 Dos pagaments: 80 % (després de signar el conveni) + 20 % (després de
l’informe intermedi);
 Informes intermedi i final (Mobility Tool);
 Ordre de reemborsament després de l’informe final.
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Educació superior
Mobilitat d’estudiants
Participants:
Estudiants matriculats en estudis oficials d’educació superior.
 Ensenyaments universitaris.

 Formació professional de grau superior.
 Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior.
 Ensenyaments esportius de grau superior.
 Mobilitat per estudis: matriculats com a mínim de segon any.
 Mobilitat per pràctiques: sense restricció.
 Recent titulats (mobilitat per pràctiques):
 L’any següent a la finalització dels estudis;

 Seleccionats durant l’últim any d’estudis.
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Educació superior
Durada:
 Estudis: de 3 a 12 mesos (finançament màxim: 5 mesos).
 Pràctiques: de 2 a 12 mesos (finançament màxim: 3 mesos).
Nombre de beques:
Màxim de 12 mesos per cicle d’estudis*
 Grau o formació professional de grau superior
 Màster
 Doctorat

*Inclosa la mobilitat dels:
 estudiants titulats recentment que realitzin pràctiques en empreses,
** Excepte estudis de grau que donin accés a estudis de doctorat (arquitectura, farmàcia,
medicina, odontologia i veterinària), en què la durada total serà de 24 mesos.
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Educació superior
Suport lingüístic en línia erasmusplusols.eu
Objectius:
 Avaluar el nivell de competència de la llengua en què es realitzaran els estudis
o les pràctiques;
 Millorar el coneixement de la llengua abans i/o durant la mobilitat, mitjançant
cursos en línia.

Característiques:
 Llengües disponibles: txec, danès, grec, alemany, espanyol, francès, anglès,
holandès, polonès, portuguès, suec i italià;
 Les agències nacionals distribuiran les llicències a les institucions d’educació
superior participants.
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Educació superior
Característiques:
 Tots els estudiants seleccionats (excepte natius en llengua de destí), abans de

signar l’acord d’aprenentatge, hauran de realitzar una prova de nivell en línia i
els resultats es comunicaran a l’estudiant i a la institució, fet que li permetrà
conèixer el nombre de beneficiaris potencials del curs en línia.
 Al signar l’acord d’aprenentatge, els estudiants seleccionats per al curs es
comprometen a fer-lo.
 A l’acabar el període de mobilitat, tots els estudiants hauran de realitzar una
segona prova de nivell en línia.
 Les institucions hauran de garantir que els estudiants no seleccionats per al
curs en línia rebran una preparació lingüística adequada a les seves necessitats
(amb càrrec a l’ajuda de suport organitzativa).
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Educació superior
Ajudes
 Poden rebre ajuda financera mensual de la UE.
 Poden rebre ajudes addicionals o úniques d’altres fonts (nacionals, regionals,
de la institució, etc.).
 Exempts d’abonar taxes acadèmiques o administratives, exàmens o accés a
laboratoris o biblioteques. Altres despeses, en les mateixes condicions que la
resta d’estudiants locals.
 No es pot cobrar per l’organització i la gestió de la mobilitat.
Segons el nivell de vida del país de destí (3 grups):
Grup 1

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia,
Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa

400 €/mes

Grup 2

Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya,
Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal,
República Txeca i Turquia

350 €/mes

Grup 3

Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània,
Malta, Polònia, Romania y antiga República Iugoslava de
Macedònia

300 €/mes
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Educació superior
Beques zero
 Les institucions podran adjudicar beques Erasmus+ sense finançament de la UE:
 Per un període de mobilitat complet,
 Addicional al període de mobilitat amb finançament de la UE.
 Hauran de complir tots els requisits establerts amb caràcter general, excepte els de
finançament.
 Les institucions rebran les ajudes per al suport organitzatiu de les mobilitats
(informe intermedi).
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Educació superior
Mobilitat del personal
Participants
 Docència:
 Personal que treballa en una institució d’educació superior i té una ECHE;
 Personal que treballa en qualsevol organització de caràcter públic o privat
en l’àmbit del mercat de treball o dels diferents sectors de l’educació, la
formació i la joventut.
 Formació:
 Personal que treballa en una institució de l'educació superior i que té una
ECHE.
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Educació superior
 Durada
 De 2 dies consecutius (5 dies de i a països del Programa) a 2 mesos,
viatges exclosos (finançament màxim: 5 dies)

 En la mobilitat per docència, mínim de 8 hores de docència setmanal (o de
qualsevol període inferior)
 Ajudes
 Ajuda de viatge, segons distància

 Ajuda de manutenció, segons durada i país de destí
 Entre els dies 1 a 14 de l’activitat: 100 % de l’import. Entre els dies 15 a 60:
70 %
 Personal amb discapacitat
 L’Agència Nacional establirà un procediment per concedir aquestes ajudes
que podran ser superiors a les establertes amb caràcter general
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Educació superior
Ajuda per al viatge
Distàncies del viatge

Quantitat

Entre 10 i 99 km

20 € per participant

Entre 100 i 499 km

180 € per participant

Entre 500 i 1.999 km

275 € per participant

Entre 2000 i 2.999 km

360 € per participant

Entre 3000 i 3.999 km

530 € per participant

Entre 4000 i 7.999 km

820 € per participant

Entre 8000 i 19.999 km

1.300 € per participant

Complement per a despeses adicionals de viatges interns
(destinacions llunyanes a un HUB/aeroport internacionals)

180 € per participant
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Educació superior
Ajuda a la manutenció
Grup 1

Dinamarca, Irlanda, Països Baixos, Regne
Unit i Suècia

120 €/dia

Grup 2

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

105 €/dia

Grup 3

Alemanya, Eslovàquia, Espanya, Letònia,
Malta, Portugal i antiga República Iugoslava
de Macedònia

90 €/dia

Grup 4

Croàcia, Eslovènia, Estònia y Lituània

75 €/dia
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Educació superior
Suport organitzatiu
 Ajuda per a les despeses relacionades amb les activitats de suport a la mobilitat
d’estudiants i personal, tant a la sortida com a l’entrada.
 Quantitats adjudicades segons el nombre de participants:
 350 € per participant (fins els 100 primers);
 200 € per participant (a partir del 101).
 Les institucions que garanteixin serveis d’alta qualitat als estudiants i al personal,
inclosa la preparació lingüística, podran transferir fins el 50 % de l’ajuda de
suport organitzatiu per finançar més activitats de mobilitat.
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• 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.sepie.es
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erasmusplus@xtec.cat

