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Mitjançant el programa Erasmus+ la Unió Europea dóna suport a un ampli ventall d’activitats
en matèria d’ensenyament, formació professional, polítiques de joventut i pràctica de l’esport. Aquesta publicació recull les principals
oportunitats que la UE posa al vostre abast i us
explica on trobar més informació.
Aneu a saber si hi trobareu l’oportunitat de la
vostra vida!
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Introducció
Durant el període 2014-2020 la Unió Europea invertirà 14 700 milions d’euros en
el nou programa Erasmus+ d’ensenyament, formació professional, polítiques de
joventut i pràctica de l’esport.
Erasmus+ és un programa de la UE que té per objectiu millorar les possibilitats
que tenen els joves de trobar feina i permetre’ls-hi alhora desenvolupar la seva
personalitat; també pretén ajudar els nostres sistemes d’ensenyament i de
formació professional a oferir un ensenyament que proporcioni als joves les
competències necessàries per poder-se incorporar a la societat i al mercat de
treball d’avui dia i del futur.
Si necessiteu finançament de la UE per fer activitats relacionades amb
l’ensenyament, la formació professional, les polítiques de joventut o la pràctica de
l’esport, aquesta publicació us farà molt bon servei.
A les pàgines següents trobareu, doncs, informació sobre les principals
possibilitats que hi ha previstes. Si en voleu encara més, d’informació, la
trobareu a la Guia del Programa.

Un programa integral
El programa Erasmus+ es compon de tres accions clau:
Acció clau núm. 1: foment de la mobilitat d’estudiants, doctorands, aprenents,
joves voluntaris i joves en general, personal docent, professors de formació
professional, professors d’ensenyament superior i joves treballadors perquè
puguin fer una formació a l’estranger mitjançant l’obtenció d’una beca.
Acció clau núm. 2: creació d’associacions que fomentin la col·laboració interna
i externa entre centres d’ensenyament, centres de formació professional i
organitzacions juvenils i alhora entre el món acadèmic i el món laboral.
Acció clau núm. 3: suport als processos de reflexió, diàleg i recollida de les dades
necessàries per reformar els sistemes d’ensenyament i formació professional i
les polítiques de joventut.
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Oportunitats per a tothom
El programa Erasmus+ persegueix els objectius següents:
que estudiants d’ensenyament superior i formació professional
estudiïn, es formin o tinguin una experiència laboral a l’estranger
i que els d’ensenyament superior ho puguin fer tant dins com fora
d’Europa;
que els joves participin en activitats de voluntariat o en intercanvis
internacionals tant dins com fora d’Europa;
que el personal docent, els professors de formació professional,
el personal administratiu i els animadors juvenils puguin impartir
classes i formacions, compartir experiències i ampliar a l’estranger
les seves perspectives professionals i, en el cas dels estudiants
d’ensenyament superior, que ho puguin fer tant dins com fora
d’Europa;
que els centres d’ensenyament i de formació professional
intercanviïn bones pràctiques que els hi permetin innovar i
modernitzar-se;
que els centres d’ensenyament superior i les empreses col·laborin
per millorar el potencial emprenedor dels seus alumnes i del seu
personal per tal que puguin tots plegats donar resposta a les
necessitats del mercat de treball;
que es millorin i reformin els sistemes d’ensenyament i de formació
professional i les polítiques de joventut;
que es duguin a terme projectes de col·laboració dins del món
esportiu.
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Idiomes per a qui marxi a l’estranger
Com més bé parleu idiomes, més aprofitareu la vostra estada a l’estranger. Poder
practicar idiomes és un dels aspectes més importants de la mobilitat. Si sou
estudiant d’ensenyament superior, voluntari o personal docent o no docent que
feu una estada a l’estranger de com a mínim un parell de mesos o bé estudiant
de formació professional que en feu una de com a mínim un mes, el programa
Erasmus+ us ofereix la possibilitat de millorar els vostres coneixements de la llengua
que haureu de fer servir allà on aneu a estudiar, a treballar o a fer de voluntari.
Un cop aprovada la vostra sol·licitud, us demanaran quins coneixements lingüístics
teniu i us proposaran de fer un curs d’idiomes durant la vostra estada a l’estranger
o bé abans de marxar. Espavileu i demaneu al vostre centre d’ensenyament o a
la vostra organització que us informin d’aquesta oportunitat tan extraordinària
que us ofereix el programa Erasmus+. Au, refresqueu els vostres coneixements
lingüístics i prepareu-vos per marxar fora!
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The winners of the 2013 main prize were Henning Larsen Architects, Studio Olafur
Eliasson and Batteríið Architects for Harpa, the concert hall and conference
centre in Reykjavik, Iceland. The Emerging Architect Special Mention award
went to María Langarita and Víctor Navarro for the Nave de Música Matadero
(Red Bull Music Academy) in Madrid, Spain.

Michelle Lamb,

“

“

Roehampton University (UK) on the benefits of a partnership between universities in Jordan,
Lebanon, the UK, Ireland, Sweden and Bulgaria.
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Beques Erasmus+ per
estudiar a l’estranger
(acció clau núm. 1)
El programa Erasmus+ finança tot un ventall de possibilitats de
mobilitat per a estudiants i personal de centres d’ensenyament,
centres de formació professional i organitzacions juvenils.
Per als estudiants això suposa una ocasió única per millorar la seva
formació i les possibilitats de trobar feina i fer una bona carrera
professional. També els hi permet desenvolupar la seva personalitat i
potenciar la seva integració i participació en la societat.
Per al personal docent i no docent això també suposa una ocasió única
per millorar les seves competències, per impulsar la seva capacitat de
modernitzar els seus centres d’ensenyament i les seves organitzacions
juvenils i conèixer altres sistemes, altres polítiques i altres pràctiques.
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Ensenyament superior
i mobilitat
Períodes d’estudi: períodes durant els quals els estudiants poden passar
entre tres i dotze mesos en un centre d’ensenyament superior d’un altre
país.
Períodes de pràctiques: períodes durant els quals es poden fer
pràctiques a l’estranger de dos a dotze mesos de durada.
Els períodes d’estudi o de pràctiques es poden fer en qualsevol camp
o disciplina acadèmica a nivell de grau, màster o doctorat; també es
pot combinar un període de pràctiques amb un període d’estudi a
l’estranger.
Els estudiants d’ensenyament superior també poden fer un període de
pràctiques a l’estranger l’any següent a la seva graduació, però ho han
de planificar amb prou antelació perquè cal que siguin seleccionats pel
seu centre d’ensenyament durant el seu últim any acadèmic.
Erasmus+ també concedeix beques a un cert nombre d’estudiants
europeus que vulguin estudiar fora d’Europa i als estudiants d’altres
parts del món que vulguin venir a estudiar a Europa.

A qui s’adreça
A graduats o doctorands que vulguin estudiar o formar-se
a l’estranger o bé obtenir una titulació conjunta emesa per
més d’un centre d’ensenyament superior.
A becaris o aprenents que vulguin millorar les seves
competències a l’estranger.
A joves que vulguin participar en un intercanvi juvenil o fer
de voluntari a l’estranger.
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“

“

Estudiar en una altra universitat m’ha ajudat a
ampliar molt el meu camp d’estudi. Ara, el que més
m’ha agradat d’aquesta experiència és haver conegut
un munt de gent amb qui estic segur que col·laboraré
en el futur.
Robert (Regne Unit) estudiant de disseny industrial
durant sis mesos a la Universitat de Tecnologia de Delft
(Països Baixos)
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Préstecs per a estudiants de màster
El programa Erasmus+ finança préstecs de baix cost amb condicions
d’amortització molt favorables perquè els estudiants de màster puguin estudiar
a d’altres països europeus.
Els estudiants que vulguin fer un màster complet a l’estranger poden demanar
un préstec de fins a 12 000 euros per passar un any acadèmic fora o bé un de fins
a 18 000 euros per passar-n’hi dos.
Els préstecs són concedits pels intermediaris financers triats pels països que
participen en el programa.

Titulacions conjuntes de màster
El programa Erasmus+ també ofereix als estudiants d’arreu del món la possibilitat
d’obtenir una beca per fer un màster internacional d’alt nivell gestionat
conjuntament per diversos centres d’ensenyament superior que atorguin una
titulació conjunta.

Ep!
Els programes conjunts de doctorat disposen de les beques Marie
Skłodowska-Curie del programa de recerca Horitzó 2020. A més, val a dir
que els programes conjunts de doctorat del programa Erasmus Mundus
seleccionats abans del 2014 que encara estiguin en curs continuaran sent
finançats pel programa Erasmus+.
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Més informació
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm

Com demanar una beca
Podeu demanar més informació a l’oficina de relacions internacionals del
vostre centre d’ensenyament superior. Pel que fa a les titulacions dobles o
conjuntes, podeu aconseguir-ne la llista en el web de l’Agència Executiva en
l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA):
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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Formació professional (FP) i mobilitat
La possibilitat de traslladar-se a l’estranger pot ajudar els joves que fan
formació professional a adquirir les competències que necessiten en un
mercat de treball tan competitiu com ara el d’avui dia.
Els estudiants de segon cicle de formació professional, el personal en
pràctiques i els aprenents poden passar una temporada fent pràctiques o
un aprenentatge professional a l’estranger en una empresa, una ONG, una
administració pública o un centre de formació professional. Els períodes de
pràctiques poden durar d’un parell de setmanes a un any.
D’altra banda, també es poden apuntar a la mobilitat a l’estranger els
estudiants de formació professional que s’acabin de graduar en un centre de
formació professional o en una empresa, és a dir, antics aprenents. Disposen
d’un any per fer-ho un cop graduats.

“

“

L’experiència que he aconseguit gràcies al programa de
mobilitat ha suposat una bona empenta a la meva carrera
professional. Sense aquesta experiència tan positiva no
m’hauria mai vist amb cor de presentar-me al concurs Jove
Xef de l’Any i encara menys de guanyar-lo! L’hi recomano
a tothom. La meva estada a França és un dels records més
bonics de la meva vida.
Deborah (Regne Unit), que ha fet unes pràctiques a Lió, França.
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Més informació
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Com demanar una beca
Si voleu demanar una beca, cal que us adreceu al vostre centre de
formació professional.
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Mobilitat juvenil
Els intercanvis juvenils ajuden els joves a adquirir nous coneixements
com ara saber gestionar un projecte o tenir la capacitat de treballar
en equip. Aquestes experiències fora de l’entorn escolar permeten
que grups de joves duguin a terme un programa d’activitats ben
estructurat, per exemple, amb tallers, debats, jocs de rol i activitats
diverses en un altre Estat membre de la UE o, fins i tot, fora de la UE
durant un màxim de vint-i-un dies.
El Servei Voluntari Europeu ofereix una oportunitat ideal perquè
els joves puguin desenvolupar les seves capacitats col·laborant en la
feina diària de diverses organitzacions que es dediquin a l’assistència
social, a la protecció del medi ambient, als programes d’educació no
formal, a les tecnologies de la informació i la comunicació (TICS), a la
cultura o a molts altres sectors. Això també suposa una oportunitat
per millorar la confiança en un mateix, per sentir-se compromesos
com a ciutadans de manera més activa i per conèixer un altre modus
de vida. Les activitats de voluntariat poden durar fins a un any i els
voluntaris poden treballar recolzant tota mena de causes dins o fora
de la Unió Europea.
Poden participar en els intercanvis juvenils joves compresos entre els
13 i els 30 anys; d’altra banda, en el Servei Voluntari Europeu poden
participar joves compresos entre els 17 i els 30 anys.

“

“

En només un any treballant amb el Servei Voluntari
Europeu he après més que mai. Recomano sense cap
mena de dubte el Servei Voluntari Europeu a qualsevol
persona que tingui una ment oberta i ganes d’adquirir
experiència.
Clara (Alemanya), que ha participat en un projecte de
l’associació sense ànim de lucre Jozef Swinnen de Brussel·les
(Bèlgica) per ajudar els immigrants acabats d’arribar.
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Més informació
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Com apuntar-vos-hi
Si voleu apuntar-vos-hi, cal que us adreceu a l’agència nacional
del vostre país:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/
national-agencies/index_es.htm
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Mobilitat de treballadors i
animadors juvenils
Si sou professor o treballeu en una empresa, podeu impartir docència en
un centre d’ensenyament de l’estranger, ampliar-hi les vostres perspectives
professionals i els vostres contactes i ajudar així a modernitzar i internacionalitzar
els sistemes d’ensenyament i de formació professional europeus.
També pot fer formacions a l’estranger, cursos estructurats, formacions
lingüístiques que tinguin a veure amb la professió en què es treballi, accions
de formació puntuals o períodes d’observació de l’activitat laboral d’altri
qualsevol professor, membre del personal no docent o animador juvenil
que vulgui adquirir noves idees, ampliar els seus coneixements i posar-los en
pràctica un cop se n’hagi tornat al seu país.
Aquesta mena d’activitats poden tenir una durada des d’un parell de dies a un
parell de mesos.

Més informació
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Com apuntar-vos-hi
Si voleu apuntar-vos-hi, cal que presenteu la vostra candidatura al vostre
centre d’ensenyament o a l’organització on treballeu. Ara, si sou empleat
d’una empresa, cal que us convidi el centre d’ensenyament superior on
vulgueu impartir la vostra docència.

A qui s’adreça
S’hi poden apuntar treballadors i animadors juvenils que treballin en
alguna de la mena d’organitzacions següents:
Centres d’ensenyament superior o empreses.
Centres de formació professional.
Centres d’educació d’adults.
Organitzacions juvenils i altres organismes que treballin en l’àmbit de
la joventut.
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Si voleu establir vincles amb altres professors o educadors de persones adultes
i estar-hi en contacte per internet, també podeu fer servir les plataformes
eTwinning, per a professors de primària i secundària, o EPALE, per a educadors
d’adults; consulteu la pàgina 30 d’aquesta publicació.
Si us dediqueu a l’estudi de la integració europea a nivell universitari, també us pot
interessar l’acció Jean Monnet; consulteu la pàgina 44 d’aquesta publicació.

“

“

He fet un període d’observació de l’exercici de les activitats laborals
d’altri a la Federació de Sords de Xipre per conèixer de prop les seves
activitats i experiències. Això m’ha permès entendre més bé la cultura
dels sords xipriotes, millorar els meus coneixements del llenguatge de
signes i conèixer més bé el procés d’aprenentatge que cal respectar quan
s’imparteix classe a un alumnat sord.
Christophe (França), professor de llenguatge de signes, que ha passat un
període d’observació a Xipre.
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Suport d’Erasmus+ a la
col·laboració en matèria
d’innovació i a l’intercanvi
de bones pràctiques
(acció clau núm. 2)
El programa Erasmus+ finança projectes de col·laboració d’organitzacions,
centres d’ensenyament, empreses i centres de recerca en matèria
d’ensenyament, formació professional o polítiques de joventut.
Aquesta mena de projectes han de fomentar, doncs, la col·laboració en
matèria d’ensenyament, formació professional i polítiques de joventut
entre el món laboral i sectors econòmics diversos a banda i banda de les
fronteres nacionals. Entre els seus objectius cal esmentar la innovació
i la modernització de pràctiques i la millora de la col·laboració i de la
transferència de coneixements tant dins de les organitzacions, com a
nivell local, regional, nacional o europeu. En l’àmbit de l’ensenyament
superior també es financen projectes de capacitació que apleguin centres
d’ensenyament superior dels països que participen en el Programa i dels
països associats.
Les organitzacions que participin en projectes d’associació poden
d’aquesta manera desenvolupar entorns laborals més moderns, dinàmics
i professionals, millorar la seva capacitat per treballar a nivell europeu
i a nivell internacional i dur a terme projectes més innovadors a l’hora
d’adreçar-se als seus destinataris.
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Associacions estratègiques
(entre centres d’ensenyament, centres
de formació professional i organitzacions
juvenils i alhora entre el món acadèmic i el
món laboral)
L’objectiu d’aquesta mena d’associacions estratègiques és desenvolupar, transferir
i dur a terme un ensenyament, una formació professional i unes polítiques de
joventut innovadores mitjançant la col·laboració transfronterera entre diverses
organitzacions.
Per atènyer aquests objectius, el programa Erasmus+ finança les activitats
d’organitzacions de diversos països en l’àmbit de l’ensenyament, la formació
professional i les polítiques de joventut. Poden participar en els projectes finançats
pel programa Erasmus+ organitzacions de diversos sectors econòmics i socials
que col·laborin amb empreses, autoritats públiques o organitzacions civils.
Els projectes de les associacions estratègiques poden ser relativament senzills
com ara projectes de col·laboració entre petites organitzacions (escoles o
grups informals de joves) o bé projectes molt més ambiciosos que es dediquin
al desenvolupament i intercanvi de solucions innovadores en l’àmbit de
l’ensenyament, la formació professional i les polítiques de joventut.
Els projectes poden anar adreçats a un àmbit concret, però també a fomentar
la col·laboració entre els àmbits de l’ensenyament, la formació professional i les
polítiques de joventut i establir-hi vincles amb el món laboral.
Entre la mena de projectes que poden rebre finançament cal esmentar els
següents sense, però, que aquesta llista tingui caràcter exhaustiu:
Desenvolupament de programes d’estudi conjunts, de nous plans d’estudis,
de mètodes docents innovadors que, per exemple, facin un millor ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TICS) i de nous materials docents,
de nous recursos educatius oberts, d’intercanvis virtuals i de nous mètodes i
noves pràctiques pel que fa, per exemple, a la docència d’idiomes.
Creació de xarxes i foment de l’aprenentatge mutu perquè estudiants i personal
docent i no docent puguin conèixer de primera mà la vida empresarial i conreïn
una mentalitat emprenedora i un pensament creatiu.
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Intercanvi de bones pràctiques i de pràctiques innovadores en matèria de
serveis d’orientació i assessorament.
Convalidació de les competències adquirides en els diversos Estats membres
mitjançant l’educació no formal i informal lligant‑les amb els marcs de
referència de la UE i fent servir les seves certificacions.
Col·laboració ben estructurada i a llarg termini entre centres d’ensenyament i
amb entitats que hi tinguin interès com ara empreses privades, interlocutors
socials, ONG, autoritats locals o regionals, etc.
Iniciatives transnacionals que fomentin una mentalitat i unes competències
emprenedores, que potenciïn una ciutadania activa i que creïn noves
empreses socials.
En el marc de les associacions estratègiques també es poden enviar a l’estranger
estudiants i personal docent i no docent si així es complementen les activitats
d’aquesta mena d’associacions i se’ls hi dóna un valor afegit. Val a dir, de
totes maneres, que la mobilitat no és l’activitat principal de les associacions
estratègiques.
La durada de les associacions estratègiques pot ser de dos o tres anys en
l’àmbit de l’ensenyament superior, de la formació professional, de l’educació
d’adults i de l’ensenyament obligatori; pel que fa a les polítiques de joventut,
però, poden durar de sis mesos a un parell d’anys; ara, caldrà que hi participin
com a mínim tres organitzacions de tres països diferents que participin del
programa Erasmus+, amb algunes excepcions en el cas del ram de la joventut i
l’ensenyament obligatori.

Més informació
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Com demanar un ajut
Si sou un representant d’un centre d’ensenyament o d’una organització juvenil,
poseu-vos en contacte amb l’agència nacional del vostre país mitjançant l’enllaç
següent:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/
index_es.htm
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Projectes de col·laboració a gran
escala
Aliances del coneixement: col·laboració entre
empreses i centres d’ensenyament superior
La participació de les empreses en projectes de col·laboració amb el món
acadèmic és una manera de millorar la qualitat i l’adequació dels plans d’estudi
d’ensenyament superior adaptant-los a les necessitats i a les realitats del mercat
de treball.
És per això que el programa Erasmus+ finança les anomenades aliances del
coneixement o en pro del coneixement, que són associacions ben estructurades
que fomenten la innovació i ajuden a escurçar la distància que encara hi ha entre
el món acadèmic i el món laboral.
Les aliances del coneixement també contribueixen a arrelar competències i
mentalitats més emprenedores i innovadores entre els estudiants, el personal
docent i els empresaris, amb tot el que això representa per al seu entorn
socioeconòmic.
Les aliances del coneixement han d’incloure un mínim de sis organitzacions
d’almenys tres països diferents que participin en el programa Erasmus+, dues
de les quals com a mínim cal que siguin empreses i altres dues centres docents.
Les aliances del coneixement poden donar suport a la següent llista no exhaustiva
d’activitats:
Creació i generalització de nous mètodes d’aprenentatge i ensenyament
com ara nous plans d’estudi multidisciplinaris, un ensenyament i un
aprenentatge focalitzats en els alumnes i basats en problemes reals, etc.
Planificació d’activitats i elaboració de programes educatius continus dins i
fora de les empreses.
Desenvolupament per part d’estudiants, professors i professionals de
solucions conjuntes a nous reptes, nous productes i nous processos
innovadors.
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Creació en col·laboració amb el món empresarial d’estructures que permetin
l’aprenentatge de capacitats transversals a tot l’ensenyament superior de
manera que es potenciïn la creativitat i l’ocupabilitat dels estudiants i se’ls hi
obrin noves sortides professionals.
Introducció de l’emprenedoria en els plans d’estudi a fi i efecte que estudiants,
investigadors, personal docent i educadors disposin de coneixements,
competències i motivacions que els empenyin a dur a terme una activitat
empresarial en tot un nou ventall de sectors.
Creació de noves oportunitats d’aprenentatge mitjançant l’aplicació pràctica de
capacitats emprenedores que incloguin o duguin a la comercialització de nous
serveis, productes i prototips.
Les aliances del coneixement també poden servir per enviar estudiants, investigadors
i personal docent i no docent a l’estranger si la seva mobilitat recolza o complementa
la resta d’activitats que s’hi hagin previst i respon als objectius que s’hagin fixat
prèviament; val a dir, de totes maneres, que la mobilitat no és l’activitat principal de les
aliances del coneixement.

A qui s’adrecen
Les aliances del coneixement
s’adrecen a:
Centres d’ensenyament superior.
Empreses públiques o privades,
petites, mitjanes o grans, incloses les
empreses socials.
Organitzacions, públiques o
privades, que es dediquin a
l’ensenyament o a la formació
professional, instituts de recerca i
ONG.
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Aliances per a les competències sectorials:
col·laboració entre els centres de formació
professional i el món laboral
Les aliances per a les competències sectorials són projectes transfronterers creats
per fer front a les dificultats que han de vèncer els Estats membres i la UE per dotar
la gent de les competències que necessita per poder treballar a diversos sectors.
Com a mínim hi han d’intervenir nou organitzacions d’almenys tres països que participin
en el programa Erasmus+, dos dels quals cal que siguin Estats membres de la UE.
Entre la mena d’activitats que poden rebre finançament de les aliances per a les
competències sectorials cal esmentar les següents sense, però, que aquesta llista
tingui caràcter exhaustiu:
Definir quines competències i quines necessitats de formació té cada sector
econòmic, per exemple, aplegant i interpretant dades sobre les competències
que necessita el mercat de treball a cada sector.
Dissenyar plans d’estudi europeus específics per a cada sector, plans de formació
professional i mètodes docents innovadors i integradors tot estenent l’ús de
les tecnologies de la informació i la comunicació (TICS) i dels recursos docents
oberts; també cal crear les condicions adients per poder aplicar els coneixements
adquirits en situacions laborals reals i en projectes concrets, i potenciar el
desenvolupament de mentalitats emprenedores.
Les aliances per a les competències sectorials també poden servir per enviar
estudiants i personal docent i no docent a l’estranger si la seva mobilitat complementa
altres activitats i hi aporta un valor afegit per assolir els objectius que s’hagin fixat
prèviament. Val a dir, de totes maneres, que la mobilitat no és l’activitat principal de
les aliances per a les competències sectorials.

A qui s’adrecen
Les aliances per a les competències sectorials s’adrecen a les entitats següents:
Centres de formació professional.
Organitzacions amb coneixements sectorials específics: organitzacions
empresarials, federacions comercials i cambres de comerç.
Entitats públiques i privades que es dediquin a l’ensenyament i a la formació
professional, instituts de recerca i ONG.
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Capacitació i ensenyament superior:
col·laboració amb els centres d’ensenyament
superior dels països associats
El programa Erasmus+ finança els protocols de col·laboració dels centres
d’ensenyament superior dels països que participen en el programa Erasmus+
amb els seus homòlegs d’arreu del món. Aquests centres homòlegs poden ser
dels països que formen part de la política de veïnatge de la UE, dels Balcans
occidentals i Rússia, de regions de l’Àsia i d’Amèrica Llatina o de països de l’Àfrica,
del Carib o del Pacífic (països ACP).
Els projectes d’aquest tipus de col·laboració han de tenir per objectiu el
desenvolupament i la modernització dels centres i plans d’ensenyament superior
dels països associats per tal de millorar el seu nivell general de competències;
d’altra banda, l’objectiu també pot ser reformar els plans d’ensenyament a nivell
nacional o regional.
Heus aquí alguns exemples de projectes:
Projectes conjunts que generin nous plans d’estudi i nous graus, nous
mètodes docents i d’aprenentatge, que fomentin la formació contínua del
personal docent i no docent i el control de la qualitat i que introdueixin nous
procediments i noves estructures de gestió i de governança.
Projectes per dur a terme amb el suport de les autoritats dels països
associats reformes estructurals a nivell nacional com ara la modernització
de les polítiques educatives o de la gestió i governança dels sistemes
d’ensenyament superior.
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Capacitació i polítiques de joventut:
col·laboració amb les organitzacions juvenils
dels països associats
El programa Erasmus+ finança projectes de col·laboració entre organitzacions juvenils
d’arreu del món. Aquests projectes han de millorar la qualitat i el reconeixement de la
feina feta en l’àmbit de la joventut, de l’educació no formal i del voluntariat a diverses
regions del món, concretament als països en vies de desenvolupament, i millorar la
manera que tenen els dits projectes de complementar els sistemes d’educació formal
i d’adaptar la formació al mercat de treball i a la societat en general.
Entre la mena de projectes que poden rebre finançament cal esmentar els següents
sense, però, que aquesta llista tingui caràcter exhaustiu:
Col·laboració i creació de xarxes i de sistemes d’aprenentatge mutu entre
organitzacions juvenils.
Col·laboració per millorar i fer conèixer el voluntariat i l’educació no formal en els
països associats.
Creació d’eines i generalització de bones pràctiques per al desenvolupament
professional de treballadors i animadors juvenils.
Divulgació de les organitzacions juvenils entre les comunitats locals.
Experiències d’aprenentatge juvenil a l’estranger i creació de programes
d’intercanvi transfronterer.
Intercanvi de joves, activitats de voluntariat a l’estranger i mobilitat d’animadors
juvenils.

Més informació
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Com demanar un ajut
Si sou representant d’una organització que tingui interès a participar en una
aliança del coneixement, en una aliança per a les competències sectorials o
en una associació creada per millorar competències i capacitats, poseu-vos
en contacte amb l’Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural
(EACEA) mitjançant l’enllaç següent:
http://eacea.ec.europa.eu
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Eines digitals per a les escoles i
per a l’educació d’adults
e-Twinning
El programa d’agermanament virtual o e-Twinning dóna suport a la
col·laboració entre escoles mitjançant finançament, eines digitals i un
espai virtual compartit on treballar junts. eTwinning es pot fer servir
per finançar projectes de mobilitat o associacions estratègiques o per
col·laborar via internet.
A més, eTwinning ajuda a millorar el desenvolupament professional
del personal docent i no docent mitjançant materials digitals
d’aprenentatge i la possibilitat d’establir contactes arreu d’Europa.
Convidem, doncs, totes les escoles i centres d’ensenyament
preescolar dels països que participen en el programa a fer servir
eTwinning enregistrant-se a l’adreça següent: www.etwinning.net.

EPALE: plataforma electrònica per a
l’educació d’adults a Europa
EPALE és una plataforma en línia per intercanviar, fer conèixer i difondre
mètodes i bones pràctiques en qüestió d’educació d’adults. EPALE crea
comunitats de personal docent que es dedica a l’educació d’adults a
tota la UE.
La plataforma estarà disponible a finals del 2014.

“

“

Hi ha molts estudiants que no podran viatjar mai per
conèixer la vida i la cultura dels nostres veïns europeus
de manera que és el nostre deure acostar els nostres veïns
a les escoles.
Ann (Regne Unit), vicedirectora de la Durham Trinity School per
a nens amb necessitats especials.
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Més informació
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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Suport del programa
Erasmus+ a la reforma
dels sistemes
d’ensenyament, de la
formació professional i de
les polítiques de joventut
(acció clau núm. 3)
El programa Erasmus+ dóna suport a les mesures destinades a atènyer
els objectius de l’Estratègia Europa 2020, del Marc Estratègic per a
la Cooperació Europea en l’àmbit de l’Ensenyament i la Formació
Professional («ET 2020») i de l’Estratègia Europea per a la Joventut.
Entre les dites mesures cal esmentar les iniciatives per desenvolupar,
aplicar i avaluar polítiques, crear xarxes de contactes i eines per fomentar
el diàleg i promocionar l’ensenyament superior europeu entre els
responsables, els interessats i els països associats, així com reunions
entre els joves i els responsables de les polítiques de joventut (diàleg
estructurat).
Entre els resultats que se n’espera obtenir cal esmentar la millora de
la qualitat i eficàcia de l’ensenyament, de la formació professional i de
les polítiques de joventut, el foment de l’aprenentatge mutu i de la
col·laboració transnacional, el desenvolupament de coneixements i la
participació activa dels joves en la vida democràtica.
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Suport d’Erasmus+ a la reforma
de polítiques (iniciatives de cara
al futur)
El programa Erasmus+ pot concedir finançament als principals interessats
i a les autoritats públiques per introduir millores en l’organització i en les
estratègies dels sistemes d’ensenyament i formació professional i en les
polítiques de joventut.

Projectes de col·laboració de cara al futur
Els projectes de col·laboració de cara al futur consisteixen en associacions dels
principals experts que disposen dels coneixements més avançats i tenen com
a objectiu explorar enfocaments innovadors per reformar o modernitzar els
sistemes o les polítiques en matèria d’ensenyament, formació professional i
polítiques de joventut.
Aquests projectes de col·laboració oferiran als responsables polítics una
informació molt valuosa un cop se’n difonguin els resultats als interessats a
través de les xarxes de contactes.

Assajos de polítiques europees
Els assajos de polítiques europees són estudis de camp que es fan per a les
autoritats públiques del més alt nivell en matèria d’ensenyament, formació
professional i polítiques de joventut per tal d’avaluar l’eficàcia de les dites
polítiques i la possibilitat d’anar-hi introduint innovacions.

Més informació
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Com demanar un ajut
Si hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb l’Agència Executiva en
l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) mitjançant l’enllaç següent:
http://eacea.ec.europa.eu
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A qui s’adreça
A centres d’ensenyament importants i a
organitzacions juvenils que vulguin investigar
nous enfocaments estratègics i desenvolupar
noves polítiques.
A autoritats públiques que vulguin posar en
pràctica polítiques innovadores i avaluar-ne
l’eficàcia abans d’implantar-les a gran escala.
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Suport d’Erasmus+ a la reforma
de polítiques (col·laboració amb
la societat civil)
El programa Erasmus+ ofereix possibilitats de finançament a organitzacions de
la societat civil en matèria d’ensenyament, formació professional i polítiques de
joventut per fer conèixer les polítiques europees en aquest àmbit i aconseguir
el seu compromís actiu.

Col·laboració amb la societat civil
El programa Erasmus+ dóna suport a les organitzacions de la societat civil per
aconseguir la seva participació activa en l’aplicació a cada país de les reformes
polítiques, fomentar la seva participació en el programa Erasmus+ i en d’altres
programes europeus i difondre a través de les seves àmplies xarxes de contactes
els resultats dels programes, de les polítiques i de qualsevol bona pràctica.

Més informació
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Com demanar un ajut
Les organitzacions no governamentals europees i les grans xarxes europees
de contactes que col·laboren amb la societat civil i que hi estiguin interessades
cal que es posin en contacte amb l’Agència Executiva en l’àmbit Educatiu,
Audiovisual i Cultural (EACEA) mitjançant l’enllaç següent:
http://eacea.ec.europa.eu
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A qui s’adreça
A organitzacions no governamentals europees que treballin
en l’àmbit de l’ensenyament, la formació professional i les
polítiques de joventut.
A les xarxes de contactes europees en l’àmbit de
l’ensenyament, la formació professional i la joventut.
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Suport d’Erasmus+ a la
reforma de polítiques (diàlegs
estructurats)
El programa Erasmus+ ofereix la possibilitat de finançar diàlegs ben
estructurats entre els joves i els responsables de les polítiques de joventut.

Diàlegs estructurats
Amb aquests diàlegs es vol promoure la participació activa dels joves a la vida
democràtica i fomentar el debat sobre les prioritats de l’Estratègia de la UE
per a la Joventut i sobre els temes que vagi marcant aquest mateix diàleg
estructurat.
Els projectes poden consistir en reunions, conferències, consultes i actes
diversos, com ara:
Reunions i seminaris a nivell nacional i transnacional i actes on poder rebre
informació i debatre amb els responsables de les polítiques de joventut
sobre qüestions incloses a l’Estratègia de la UE per a la Joventut.
Diàlegs estructurats relacionats amb activitats organitzades durant la
Setmana Europea de la Joventut.
Consultes a joves per tal de conèixer les seves necessitats pel que fa a la
seva participació a la vida democràtica.
Actes que simulin el funcionament d’institucions democràtiques i les
funcions que duen a terme els responsables polítics.
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A qui s’adreça
A organitzacions juvenils que vulguin participar en un diàleg
ben estructurat amb d’altres joves de la UE.
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Suport a l’esport
El programa Erasmus+ recolza les associacions transnacionals d’organitzacions i
federacions esportives, i les seves juntes de govern, per fomentar l’activitat física i
l’esport de base. L’objectiu és trobar solucions als problemes més greus a què ha de
fer front el sector com ara el dopatge, el tripijoc de partits, el racisme i la desigualtat
de gènere. El programa Erasmus+ també pot servir per ajudar els organismes públics
a fer possibles les carreres duals dels esportistes i posar en pràctica les directrius de la
UE perquè fem salut fent activitat física.
Heus aquí alguns exemples de projectes:
Creació de xarxes de contactes entre els principals actors.
Posada en comú de coneixements i bones pràctiques.
Elaboració de directrius, recomanacions, codis de conducta i altres documents
estratègics.
Col·laboració per desenvolupar i posar en pràctica mòduls d’aprenentatge i de
formació professional.

A qui s’adreça
Als organismes públics responsables de l’esport a nivell local, regional o nacional.
A clubs, organitzacions o sindicats esportius que representin els esportistes.
A organitzacions que fomentin l’activitat física.
A organitzacions o sindicats que representin professionals i voluntaris de l’esport
com ara entrenadors i mànagers o representants esportius.
A organitzacions que representin el sector de l’oci actiu.
A organitzacions que facin activitats en l’àmbit de l’ensenyament, la formació
professional i la joventut.
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Esdeveniments esportius europeus sense
ànim de lucre
El programa Erasmus+ concedeix subvencions a organitzacions esportives
sense ànim de lucre per ajudar-les a organitzar esdeveniments esportius en
els quals participin diversos països.
Heus aquí alguns exemples de les activitats que subvenciona:
Organització d’activitats de formació professional per a esportistes,
entrenadors, organitzadors i voluntaris durant la preparació d’un
esdeveniment esportiu.
Organització d’esdeveniments esportius.
Organització d’activitats paral·leles als esdeveniments esportius com
ara conferències i seminaris.
Organització de les activitats posteriors als esdeveniments esportius
com ara avaluacions o elaboració de plans de cara al futur.

Més informació
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Com demanar un ajut
Si hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb l’Agència Executiva en
l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) mitjançant l’enllaç següent:
http://eacea.ec.europa.eu
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EP!
Contràriament al que passa amb d’altres parts del programa Erasmus+,
no hi ha prevista en aquest cas cap subvenció per finançar la mobilitat
individual. Tot i així, en teoria les organitzacions esportives poden
perfectament demanar una subvenció que permeti la mobilitat dels joves
esportistes acollint-se a la part del Programa sobre ensenyament i formació
professional.
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Jean Monnet: Suport a la recerca
i als estudis sobre integració
europea
El programa Erasmus+ finança el programa especial Jean Monnet creat per
potenciar l’ensenyament, la recerca i la reflexió en matèria d’integració europea.
Els estudis sobre integració europea es dediquen a analitzar les qüestions
següents: els orígens de les Comunitats Europees i la seva evolució constant
fins a la constitució de la Unió Europea (UE), la seva dimensió interior i exterior,
incloent-hi el paper que té la UE en el diàleg entre els pobles i les cultures, i la
imatge de la UE arreu del món.
Hi poden demanar un ajut tant els centres d’ensenyament superior europeus,
com els no europeus. Individualment, les persones no poden demanar cap ajut
directament, però sí que poden beneficiar-se de les iniciatives que duguin a
terme els centres d’ensenyament.

Més informació
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Com demanar un ajut
Si hi esteu interessats, cal que presenteu una sol·licitud a l’Agència Executiva en
l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) mitjançant l’enllaç següent:
http://eacea.ec.europa.eu

“

“

La beca Jean Monnet del Centre d’Estudis Avançats Robert Schuman
m’ha permès viure una de les experiències personals i professionals
més enriquidores de la meva vida. Gràcies a aquesta beca he pogut
dur a terme el meu propi programa de recerca i entrar en contacte
amb la comunitat científica internacional. Aquesta experiència em
quedarà sempre més gravada a la memòria.
Tamirace (Líban), professor assistent de la Universitat Americana del
Líban , que va rebre una beca Jean Monnet durant el curs 2010-2011.
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A qui s’adreça
A centres d’ensenyament superior de la UE o de qualsevol país del
món especialitzats en integració europea.
A associacions de professors especialitzats en estudis sobre
integració europea.
A xarxes especialitzades en integració europea.
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Països participants
Països del Programa
Els anomenats països del Programa són els que poden beneficiar-se plenament de
totes les oportunitats que ofereix el programa Erasmus+; s’hi inclouen tots els Estats
membres de la UE i els països següents si compleixen amb les condicions necessàries:
Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i l’antiga República iugoslava de Macedònia.
El 2014 Suïssa només participarà en el programa Erasmus+ com a país associat.

Països associats
Són països associats la resta de països del món, que poden participar en les parts del
programa Erasmus+ que s’especifiquen a la Guia del Programa.
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Programa Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Agències nacionals
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_es.htm

Publicacions
EU Bookshop:
http://bookshop.europa.eu
Publicacions de la Direcció General d’Educació i Cultura:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/eac_es.html

Xarxes socials:
Twitter: #ErasmusPlus
Facebook: Erasmus+
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ON ACONSEGUIR LES PUBLICACIONS
DE LA UE
Publicacions gratuïtes:
Només un exemplar:
A la llibreria en línia de la UE (EU Bookshop): http://bookshop.europa.eu.
	Més d’un exemplar, cartells o mapes:
A les representacions de la UE en els Estats membres: http://ec.europa.eu/represent_es.htm
A les delegacions de la UE a tercers països: http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
Al web d’Europe Direct: http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
Trucant al número gratuït 00 800 6 7 8 9 10 11 des de qualsevol lloc de la UE.*
(*) La informació que s’hi facilita i la majoria de les trucades són gratuïtes tot i que hi ha operadors,
cabines telefòniques o hotels que us les cobraran.

Publicacions no gratuïtes:
A la llibreria en línia de la UE (EU Bookshop): http://bookshop.europa.eu.

Subscripcions:
	En els distribuïdors comercials de l’Oficina de Publicacions de la UE:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_es.htm.

IL-02-14-513-CA-C

Contacte:

© Unió Europea, 2014
Per poder fer servir o reproduir qualsevol de les fotos els drets d’autor
de les quals no siguin de la Unió Europea, cal sol·licitar-ne l’autorització
directament als seus titulars.
© fotos: Shutterstock

doi:10.2775/63766

