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Mobilitat de personal per formació - Mobilitat de personal per docència

ERASMUS 2019-20



Mobilitat

● Projecte del programa europeu KA103 Erasmus +: mobilitats entre països del programa

● Hi ha dos tipus de mobilitats: 

○ FORMACIÓ (STT) 

○ DOCÈNCIA (STA)

● 2 mobilitats a portar a terme fins el 30/05/2021

○ Per visitar una HEI partner/ partner potencial

○ Per adquirir coneixements que repercuteixin tant al docent com a l’escola

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_es


STT- formació 

-L’organització d’acollida ha de ser:

○ una HEI de un país del programa titular de una ECHE
○ qualsevol organització pública o privada d’un país del programa, 

associació, fundació, centre educatiu, una organització, etc.

-2 dies a 2 mesos. Es financen 5 dies + despeses de viatge

-No són vàlides les conferències.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/21_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es


STA- docència

● L’organització d’acollida ha de ser:

○ Una HEI d’un país del programa titular d’una ECHE

● Mínim 8 h/ setmana. Si es fan més o menys dies, la quantitat d’hores ha de ser 

proporcional.

● Mínim 2 dies màxim 2 mesos. Es financen 5 dies

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/13_es


Sol·licitud

● Formulari de sol·licitud (on-line WEB: International_outgoing)

● Document Previsió Programa (on-line WEB:International_outgoing) 

● Carta d’invitació del centre

● Documents justificatius del nivell d’idioma (pdf)

● Informació més detallada WEB: International_outgoing

● Deadline: 02/02/20

● Enviar la documentació en format pdf i comprimida en .zip amb el vostre nom a 

mobility@escoladart.com

http://escoladart.com/international/
http://escoladart.com/international/
http://escoladart.com/international/
mailto:mobility@escoladart.com


Barem

1. Programa de mobilitat (fins a 25 punts). Criteris de valoració: Els Objectius de la 

mobilitat, el Detall de les activitats formatives (elements a observar, criteris, interès...). els 

Resultats e impacte desitjats i el Pla de difusió i publicitat dels resultats)

2. Criteris d’idioma (fins a 35 punts). 

3. Participació en les comissions i projectes de l’Escola (fins a 15 punts). 

4. Suport a la implementació i desenvolupament del programa Erasmus+ a l’escola 

(fins a 25 punts).

5. Participació anterior a mobilitats EAD en la convocatòria o curs anterior:

    • No haver gaudit de mobilitat: +10 punts

    • Haver gaudit de mobilitat: - 10 punts



Fundació BCN

Fundació impulsada per l’Ajuntament del Barcelona per promoure les mobilitats de pràctiques 
per a graduats de formació professional (Grau Mig com Grau Superior) i per professorat. A 
partir del 2018-19 amplien l’àrea de treball a l’àrea metropolitana.

● 2 docents +- (en principi de Grau Mig)
● 5 dies/ 1 setmana
● Presentació de projectes SEPIE febrer 2018
● Execució de mobilitats. (dos fluxos)
● Ells proposen dues temàtiques i els centres s’apunten a aquella que més els interessa. 
● L’escola fa la selecció. 
● La Fundació BCN s’encarrega de l’hotel, transport, etc.
● No demanen idioma, però s’entén que serà un professorat ha de tenir cert nivell d’anglès 

per poder participar. Les estades són sempre en anglès.
● +-100€/dia + vol. Fan ingrés al compte del docent de 60€/dia +-



 Contacte de mobilitat internacional EAD Sant Cugat

mobility@escoladart.com

mailto:mobility@escoladart.com

