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1. Mobilitat estudis SMS 

● Forma part del programa europeu KA103 Erasmus +

● Es pot realitzar a les HEI partners de l’ EADSC

● Es pot realitzar el 4t Quadrimestre

● Es financen 4 mesos de mobilitat

● https://www.youtube.com/watch?v=2ikIavSvVTE&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP

6tEETidRZ6Avjr5J0&index=1

●

https://www.youtube.com/watch?v=2ikIavSvVTE&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=2ikIavSvVTE&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=2ikIavSvVTE&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=1


2. Requisits

● Estar matriculats al centre com a alumnes de 2n curs d’un dels cicles de grau 

superior

● Tenir superats el 100% dels crèdits ECTS de primer curs 

● No tenir assignatures pendents que es puguin matricular en el moment de fer 

la mobilitat.

● Tenir nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea o estar en 

possessió del permís de residència a Catalunya. 



3. Sol·licitud

● Formulari de sol·licitud (on-line WEB: International_Call 2016/17_outgoing )

● Certificat acadèmic (pdf)

● Documents justificatius del nivell d’idioma (pdf)

● Portfoli o book (pdf – mida màxima 10 MB)

● Curriculum Vitae  (recomanat el format Europass) (pdf)

● Carta de motivació (pdf)

● Valoració de l’actitud (enquesta al tutor acadèmic)

● El procés es farà a través de correu electrònic mobility@escoladart.com, format 

pdf/compressió zip

● Informació més detallada WEB:  International_call 2016/17_outgoing_normativa

http://escoladart.com/international/
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
mailto:mobility@escoladart.com
http://escoladart.com/international/


4. Barem

● Criteris acadèmics (fins a 25 punts)
● Criteris d’idioma (fins a 35 punts)

○ A2: 15 punts
○ B1: 20 punts
○ B2: 25 punts
○ C1: 30 punts
○ C2: 35 punts

● Portfoli o book (fins a 15 punts)
● Criteris complementaris (fins a 25 punts):

○ Curriculum Vitae Europass
○ Carta de motivació
○ Valoració de l’actitud



5. Mobilitat pràctiques SMS 

● L’assignació de les places es farà per ordre de puntuació al barem.

● Els alumnes pre-seleccionats que no hagin obtingut plaça queden en situació 

de reserva o poden anar amb beca 0 (sense ajut econòmic).

● Fins que la institució de destí no accepti la seva sol·licitud, l’alumne no 

és definitivament beneficiari d’una beca Erasmus SMS



7. Calendari



8. Compromís dels seleccionats

● Conèixer i realitzar els tràmits necessaris amb les institucions d’origen i destí, 
contractar les assegurances i enviar la documentació en els terminis 
establerts, per a assegurar l’èxit de la mobilitat.

● Fer una prova de nivell d’idioma abans de començar de mobilitat i una altra en 
acabar-la i si s’escau, el curs d’idioma en línia.

● Estar localitzable abans, durant i després de l’estada i respondre els 
requeriments de la CMI (Comissió Mobilitat Internacional) en els terminis 
previstos.

● Aprofitar la mobilitat, tan acadèmicament com personalment.



9. Ajudes

● Grup 1: Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, 
Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa. 300 €/mes

● Grup 2: Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, 
Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia. 250 
€/mes

● Grup 3: Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, 
Polònia, Romania y antiga República Iugoslava de Macedònia. 200 €/mes

  
❏ Els estudiants que van rebin beques generals del MECD el curs tindran un ajut 

addicional de 100 €/mes

❏ Els alumnes amb discapacitat també tindran ajut addicional



10. HEI Partners

● Instituto Politécnico de Bragança, Portugal (GIMP, IL, GINT)
■ Desenvolvimiento de Produtos Multimédia
■ Ilustraçâo e Arte Gráfica 

● ESAD Matosinhos, Portugal (GIMP, IL, GINT, AN)
■ Communication Design
■ Art digital multimedia

● TEI of Athens, Greece (GIMP, IL, AN)
■ Graphic Arts and Design 

  

http://www.ese.ipb.pt/index.php/ese/estudar-na-ese/cursos/cursos-tecnicos-superiores-profissionais/curso?cod_escola=3042&cod_curso=4053
http://www.ese.ipb.pt/index.php/ese/estudar-na-ese/cursos/cursos-tecnicos-superiores-profissionais/curso?cod_escola=3042&cod_curso=4053
http://www.ese.ipb.pt/index.php/ese/estudar-na-ese/cursos/cursos-tecnicos-superiores-profissionais/curso?cod_escola=3042&cod_curso=4053
http://www.ese.ipb.pt/index.php/ese/estudar-na-ese/cursos/cursos-tecnicos-superiores-profissionais/curso?cod_escola=3042&cod_curso=4053
http://www.esad.pt/pt/cursos
http://www.esad.pt/pt/cursos/licenciatura/comunicacao
http://www.esad.pt/pt/cursos
http://www.gd.teiath.gr/en/undergraduate/index.htm
http://www.gd.teiath.gr/en/undergraduate/index.htm
http://www.gd.teiath.gr/en/undergraduate/index.htm


● ESA Le75 Brussels, Belgium (IL, GIMP)
■ Graphic Design
■ Printmaking and Digital Art

● Art and Design Institut, Prague, República Txeca (IL, GIMP, GINT)
■ Multimedia
■ Graphics

http://www.leseptantecinq.be/fr/
http://www.leseptantecinq.be/fr/
http://www.leseptantecinq.be/fr/
http://www.artdesigninstitut.cz/en
http://www.artdesigninstitut.cz/en
http://www.artdesigninstitut.cz/en


 Contacte de mobilitat internacional EADSC

mobility@escoladart.com

mailto:mobility@escoladart.com
mailto:mobility@escoladart.com

