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NORMATIVA DE MOBILITAT INTERNACIONAL. BASES CONVOCATÒRIA 2019/21.
MOBILITAT D’ESTUDIANTS i DE PERSONAL DOCENT I NO DOCENT DE L’EAD SANT CUGAT 

És normativa aplicable a aquesta convocatòria la oormativa de Mobilitat Internacional de l’Escola d’Art i 
Disseny de Sant Cugat, en endavant EAD SAoT CUGAT, així com les altres normatives de caràcter general.
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INTRODUCCIÓ

1.1. Àmbit
Aquestes bases regulen les convocatòria 2019 - 2021 de places de mobilitat per a estudiants i personal 
docent i PAS de l’EAD SAoT CUGAT i de les institucions col·llaboradores estrangeres dins del marc del 
programa Erasmus+. Tota la inoormació i documentació relacionada es pot trobar al web de l’escola, 
http:SSescoladart.comSinternationalS
 
  
1.2. Institucions co·l·aboraaoorass 
Són institucions col·llaboradores els centres d’educació o empreses de països de la Unió Europea amb els 
que l’EAD SAoT CUGAT col·llabora en matèria de mobilitat mitjançant la signatura d’un acord bilateral, 
segons les condicions que determina el programa Erasmus+.

1. ESTUDIANTS DE L’EAD SANT CUGAT QUE REALITZEN UNA ESTADA ACADÈMICA TEMPORAL EN 
UNA INSTITUCIÓ D’EDUCACIÓ COLlLABORADORA PER CURSAR-HI PART DELS ESTUDIS (SMS)

Les estades es realitzaran durant el quart quadrimestre del segon curs, la realització del Projecte integrat es 
durà a terme durant la mobilitat.

1.3. Rsquisits
- 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
- Tenir nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència a 

Catalunya.
oo podran ser benefciaris els estudiants que compleixen alguna de les circumstàncies següents:
- Haver estat condemnat amb sentència oerma a no poder obtenir subvencions o ajuts públics.
- oo estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o envers la Seguretat Social segons la 

legislació autonòmica i estatal vigent.
- oo estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

1.4. So·l·icituo i oocumsntació a ··iuraara
- Imprès de sol·llicitud   
- Certifcat acadèmic   on constin les assignatures superades, els crèdits i la nota mitjana de primer curs. 

L’alumne haurà de sol·llicitar aquest certifcat a la secretaria. 
- Documents justifcatius del nivell de idioma   exigit segons el dest sol·llicitat. S’admeten certifcats 

d’entitats públiques i privades reconegudes que assegurin un coneixement sufcient de la llengua o 
llengües de docència en dest.

- Portfoli o bookf   de treballs realitzats durant els estudis. Es poden incloure, així mateix, projectes o 
treballs realitzats oora de l’àmbit acadèmic iSo en altres titulacions relacionades i que tinguin relació amb 
la destinació sol·llicitada (mida màxima 10 MB).

- Curriculum Vitae   on s’indiquin  les activitats laborals i les activitats de oormació complementàries 
realitzades i que incideixin en les competències pròpies dels estudis. Versió en català o castellà iSo en la 
llengua de docència del país de destinació. Recomanem el oormat Europass que es pot trobar en el 
següent enllaç: https:SSeuropass.cedeoop.europa.euSesSdocumentsScurriculum-vitae

- Carta de motivació   amb els motius que impulsen l’estudiant a realitzar l’estada de mobilitat al centre 
triat i els objectius que pretén aconseguir. Ha de ser clara, ben estructurada i sense errors gramaticals ni 
ortogràfcs; no pot excedir d’un oull A-4. Versió en català o castellà iSo en la llengua de docència del país 
de destinació. 
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- Valoració de l’actitud   de l’alumne, que incidirà en els aspectes que poden aoavorir que l’estada de 
l’alumne a l’estranger sigui un èxit i que el poden oer un candidat òptim per realitzar una mobilitat 
(responsabilitat, puntualitat, autonomia, assertivitat, etc.). Es valorarà positivament l’assistència a les 
reunions inoormatives de les convocatòries de mobilitat i la participació en el centre (representació dels 
alumnes, Consells Escolars, activitats extraescolars, etc).
La coordinadora de mobilitat demanarà la valoració al tutor acadèmic, que es oarà responsable de la 
veracitat del seu contingut. 

- En qualsevol moment del procés de concurs la Comissió de mobilitat internacional de l’escola pot 
demanar documentació complementària o oer una entrevista personal, si ho considera necessari, per a la
correcta selecció dels candidats.

El procés de sol·llicitud es oarà íntegrament a través de correu electrònic, mobility@escoladart.com i la 
documentació només es podrà lliurar digitalment (oormat pdoScompressió zip, amb el nom de l’alumneSa).
Si-us-plau oO envieu materials per correu ordinari ja que no seran retornats.

1.5. Barasm os ss·scció
El barem que s’aplicarà per a la selecció de participants tindrà una qualifcació màxima de 100 punts. La 
distribució d’aquesta puntuació es oarà segons els següents criteris:

a. Criteris acadèmics   (fns a 25 punts)
Es valorarà la nota mitja de l’expedient acadèmic de primer curs.

b. Criteris d’idioma   (fns a 35 punts)
És indispensable un coneixement sufcient de la llengua o llengües de docència del país de destinació 
segons estigui contemplat en l’acord bilateral amb cada  institució educativa.
Com a norma general es demana que es disposi, com a mínim, del nivell B1 en el moment de realitzar 
la mobilitat.
Escala de puntuació del Marc Europeu Comú de Reoerència per a les llengües:

oivell A1 A2 B1 B2 C1 C2
Puntuació 0 15 20 25 30 35

Es podrà demanar inoormació complementària al sol·llicitant o al centre de procedència del certifcats 
d’idioma, en els casos en què existeixi dubte sobre la correspondència entre el nivell al·llegat i el nivell 
de l’escala anteriorment esmentada.
Si el sol·llicitant al·llega coneixements de dos o més idiomes, contemplats com a llengua de docència de 
la institució de dest, es computarà la que obtingui més puntuació. 
Si al·llega que la llengua de docència és la seva llengua materna, es computarà un nivell C2. 
El no tenir el nivell mínim d’idioma potser motiu d’exclusió del procés de selecció excepte si al·lleguen 
que, en el moment de realitzar la mobilitat, previsiblement tindran el nivell exigit (per exemple, 
estudiants que durant el transcurs d’aquesta convocatòria estiguin realitzant un curs de idioma, en 
aquests casos s’haurà de justifcar).

c. Portfoli o bookf   (fns a 15 punts)

d. Curriculum Vitae, Carta de motivació, Valoració de l’actitud   (fns a 25 punts).
La comissió pot valorar la predisposició de l’alumnat a marxar en mobilitat mitjançant una entrevista 
personal. En cas de realitzar-la, s’inoormarà a cada interessat de la data i l’horari de l’entrevista.

Els candidats seran preseleccionats per ordre de major puntuació, l’assignació defnitiva de les places es 
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realitzarà quan l’agència nacional (SEPIE) confrmi les places atorgades al projecte Erasmus+ 2019S2021.

Duraant s· praocés os ss·scció ·a comissió ss rasssrava s· orast a osmanara oocumsntació comp·smsntàraia psra 
ta· os fsra una ss·scció més acuraaoa i prascisa os·s canoioats. Amb ·’accsptació o’aqusstss basss s·s 
so·l·icitants accsptsn també aqusst orast.
L’EAD SANT CUGAT pooraà fsra una convocatòraia sxtraaoraoinàraia os porato·iss oocumsnts acrasoitatius os 
nivs·· o’ioioma i csratiicat acaoèmic os·s a·umnss prasss·sccionats os caraa a fsra una rasso·ució osinitiva 
squitativa sn funció os ·ss mobi·itats aojuoicaoss psra parat os· SEPIE.

1.6. Rsso·uciós tsraminis o’accsptació i ca·snoarai
1. Termini de presentació de sol·llicituds
2. Llista provisional d’admesos i exclosos. Les sol·llicituds que no reuneixin els requisits iSo s’observi que hi 

manca algun dels documents exigits, es podran esmenar en el termini màxim de set dies naturals, si 
l’alumne no ho oa es considerarà que desisteix de la petició. 

3. Esmenes a la llista provisional d’admesos i exclosos
4. Llista defnitiva d’admesos i exclosos.
5. La comissió de mobilitat valorarà als candidats en el termini màxim és de 30 dies hàbils, des de 

l’endemà de l’últim dia de presentació de sol·llicituds i Publicarà de la baremació provisional dels 
sol·llicitants.

6. Al·llegacions a la baremació provisional dels sol·llicitants. Es podran presentar al·llegacions en el termini 
de set dies naturals.

7. Resolució defnitiva i llistat dels alumnes preseleccionats. Els alumnes preseleccionats que no obtinguin
plaça en primera instància resten en situació de reserva.

8. Acceptació de plaça per part de l’estudiant. Els candidats disposen de 7 dies naturals per acceptar o 
rebutjar la plaça atorgada. 
Les places no acceptades es tornaran a adjudicar seguint l’ordre del llistat de benefciaris suplents. El 
termini per acceptar aquestes vacants és també de 7 dies naturals, i, en cas de no acceptació passaria 
al següent benefciari en la llista de reserva, i així successivament fns a adjudicar totes les places 
disponibles o arribar a l’últim candidat de la llista de suplència.

9. Una vegada el candidat ha acceptat la plaça de mobilitat, es nomenat sstuoiant sn mobi·itat Eraasmus 
SMS praovisiona·, i restarà a l’espera de ser seleccionat per la Institució d’educació col·llaboradora. Fins 
que aquesta no accepti la seva sol·llicitud, l’alumne no és defnitivament benefciari d’una beca Erasmus
SMS.

Si hi haguessin alumnes preseleccionats al concurs de mèrits que no rebessin plaça amb assignació 
pressupostària, podrien optar a oer una mobilitat Erasmus 0, dins del programa Erasmus+ però sense ajut 
econòmic.

E· ca·snoarai os so·l·icituos ss pooraà consu·tara a ·’aparatat «intsranationa·louttoint» os ·a wsb os ·’EAD 
SANT CUGAT.

1.7. Rsnúncia
La renúncia a una beca SMS concedida s’ha de presentar mitjançant un escrit dirigit a la comissió en el 
termini màxim de 7 dies després de l’adjudicació provisional.
Els benefciaris que renunciïn sense causa justifcada seran penalitzats a no participar en cap programa 
d’intercanvi internacional durant els següent curs acadèmic. Es consideren causes justifcades la malaltia o 
accident greu del benefciari o oamiliar de fns a segons grau, el compliment d’un deure públic per part del 
benefciari i qualsevol altra causa sufcientment justifcada que serà valorada per la comissió.
Les renúncies degudament justifcades i dins dels terminis establerts per les normatives vigents no 
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comporten cap sanció.

1.8. Documsntació os ·a mobi·itat i tsraminis os ··iuraamsnt
L’estudiant que ha acceptat una mobilitat SMS ha de seguir un procés de lliurament documental abans, 
durant i després de la mobilitat. És necessari que conegui bé aquest procés, descrit en aquestes bases.
És responsabilitat de l’estudiant el coneixement dels tràmits a realitzar amb les institucions
d’origen i dest, la documentació a enviar i els terminis establerts per a assegurar l’èxit de la
mobilitat, amb l’assessorament a la coordinadora de mobilitat de l’escola.

1.9. Praocés os ss·scció a ·a institució os osst
Una vegada el sol·llicitant ha estat seleccionat per l’escola, ha de lliurar a la Institució de dest, en el termini 
indicat, la documentació que li sigui requerida. oormalment es demana la següent documentació:

1. Application Form. oormalment es troba a la web de la Institució de dest
2. DoI o passaport
3. Portfoli o bookf de treballs
4. Curriculum Vitae, en la llengua de docència o en anglès
5. Carta de motivació iSo carta de recomanació.
6. Learning agreement proposal on s’especifqui: el període de la mobilitat, el nombre de crèdits ECTS i les 
assignatures a realitzar (a realitzar amb la supervisió de la coordinadora de mobilitat del centre).

La documentació i la oorma de lliurament pot variar depenent de la Institució de dest. Hi ha institucions que
la demanen via correu postal impresa iSo gravada en un CD, altres directament per correu electrònic o fns i 
tot via oormulari on-line. E· so·l·icitant ha o’inforamara-ss consu·tant s· wsb os ·a institució corarassponsnt o 
snviant un corarasu s·sctraònic a· osparatamsnt os mobi·itat intsranaciona· os· csntras os osst.

Els terminis d’enviament de sol·llicituds i documentació també varien, i acostumen a ser entre
octubre i desembre pel semestre de primavera i entre abril i juny pel semestre d’hivern.
Cada alumneSa es responsabilitzarà de inoormar-se tant de la documentació pertinent com del termini de 
sol·llicitud. De tota la documentació s’enviarà una còpia a la coordinadora de la comissió. 
mobility@escoladart.com

1.10. Traàmits a rasa·itzaras abanss ouraant i osspraés os ·’sstaoa os mobi·itat
L’estudiant que ha acceptat una mobilitat ha de realitzar els tràmits establerts abans, durant i després de la 
mobilitat. Ha de conèixer bé el procés, doncs són responsabilitat seva els tràmits a realitzar amb les 
institucions d’origen i dest, la documentació a enviar i els terminis establerts per a assegurar l’èxit de la 
mobilitat. És necessari que assisteixi a totes les reunions preparatòries que es convoquin per tal de 
començar l’estada amb totes les garanties de qualitat exigides.

 Abans os ·’inici os ·’sstaoa os mobi·itat
Un cop seleccionat per la Institució de dest l’estudiant ha de lliurar a la coordinadora de mobilitat:

- Cobertura sanitària: còpia de la Targeta Sanitària Europea i de l’assegurança personal d’accidents
- Formulari de dades bancàries
- Prova d’avaluació OLS

La coordinadora de mobilitat de l’escola, es compromet a oacilitar a l’estudiant:

- oomenament com a estudiant Erasmus SMS
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- Carta de l’estudiant Erasmus 
- Conveni de subvenció Erasmus

Aquesta documentació ha de ser lliurada com a mínim un mes abans de la realització de la mobilitat.
És necessari que els estudiants conservin tota la documentació i que porti còpies impreses en iniciar el 
viatge cap a la seva destinació.

 Duraant ·’sstaoa os mobi·itat
Una vegada l’estudiant ha arribat a la Institució de dest, haurà d’incorporar-se en la data prevista i tramitar 
amb el coordinador Erasmus de la Institució el document Confrmació d’arribada i registre, i lliurar-lo per 
correu electrònic a la coordinadora de mobilitat de l’EAD SAoT CUGAT. 

L’EAD SANT CUGAT realitzarà el primer pagament dels ajuts de mobilitat una vegada l’estudiant hagi 
enviat tota la documentació requerida.

 Una vstaoa ina·itzaoa ·’sstaoa os mobi·itat
Una vegada l’estudiant ha acabat la seva estada a la Institució de dest: 

- Haurà de sol·llicitar el Certifcat acadèmic amb les qualifcacions, degudament signat i segellat pel centre 
d’educació estranger. Un cop a l’EAD SAoT CUGAT l’estudiant haurà de lliurar l’original a la coordinadora de 
mobilitat.
- Inoorme fnal: els participants han de complimentar un inoorme fnal al acabar la mobilitat (EU Survey)
- Realitzar la 2a prova avaluació OLS

L’Escola no pot realitzar el pagament fnal dels ajuts de mobilitat si l’estudiant no ha enviat tota la 
documentació requerida i no ha completat els processos subscrits en acceptar la plaça de mobilitat.

Si un estudiant no compleix les normes i condicions establertes en els contractes subscrits (preparació de la 
mobilitat, aproftament acadèmic, manca o incorrecció de la documentació requerida, incompliment dels 
terminis, etc...) l’EAD SAoT CUGAT o l’Agència oacional pot sol·llicitar la devolució íntegra dels ajuts atorgats.

________________________________________________________________________________
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2. ESTUDIANTS DE L’EAD SANT CUGAT QUE REALITZEN UNA ESTADA DE PRÀCTIQUES EN UNA 
INSTITUCIÓ O EMPRESA COLlLABORADORA (SMT)

El període idoni per oer les mobilitats de pràctiques és des del moment de fnalització dels estudis 
(junySsetembre) fns el mes de maig de l'any següent (inclòs). 

2.1. Rsquisits  
Els alumnes que realitzen una mobilitat de pràctiques en una institució col·llaboradora han de complir tots 
els requisits següents:

1. En el moment d’enviar la sol·llicitud de participació han d’estar matriculats a un cicle superior de l’EAD 
SAoT CUGAT (1r, 2n curs o 3x2) i haver superat el 100% dels crèdits matriculats en els cursos acadèmics 
anteriors.

2. Els alumnes que realitzin les pràctiques curriculars oent ús d’una mobilitat Erasmus hauran realitzar-les 
oora de horari lectiu. En cas de realitzar-les en horari lectiu, l’alumneSa serà la persona responsable de oer el 
seguiment de les classes, posant-se en contacte amb els prooessorat aoectat via e-mail, telèoon o oent ús de 
la plataoorma Moodle.

Els alumnes que hagin acabat el cicle i les pràctiques en empresa podran realitzar una mobilitat de tipus 
“recent graduat”, com a pràctiques extra-curriculars. Les mobilitats es podran dur a terme durant el 12 
mesos següents d’haver fnalitzat el cicle.

3. oo es pot haver exhaurit els dotze mesos màxims de mobilitat per cicle educatiu sumant tant les 
mobilitats d’estudis com les de pràctiques. En aquests dotze mesos computen totes les mobilitats realitza-
des independentment de l’àrea d’estudis i es sumen totes les realitzades en els programes Erasmus+.

4. Tenir nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un país no membre però participant en el 
programa (Els països particpants es detallen a la guca del programa Erasmus+ que es publcia anualment a 
la pàgcna web de l’SEPIE (www.sepce.es) ). En el cas d’alumnes provinents d’altres països es demanarà que 
estiguin en possessió del permís de residència a Catalunya.

oo podran ser benefciaris els estudiants que compleixen alguna de les circumstàncies següents:

1. Haver estat condemnat amb sentència oerma no poder obtenir subvencions o ajuts públics.

2. oo trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o oront a la Seguretat Social segons
la legislació vigent, tant autonòmica com estatal.

3. oo estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

2.2. So·l·icituo
Els alumnes interessats a participar en una mobilitat de pràctiques han de lliurar la següent documentació:

- Formulari de sol·llicitud online q  ue es troba a l’apartat d’internacional de la web de l’EAD SAoT CUGAT 
http:SSescoladart.comSinternationalS

- Certifcat acadèmic   on constin les assignatures superades, els crèdits i la nota mitjana de l’expedient o 
expedient de cicle. L’alumne haurà de sol·llicitar aquest certifcat a la secretaria segons model 
normalitzat. Document escanejat en oormat PDF.

- Documents justifcatius del nivell de idioma   exigit segons el dest sol·llicitat. S’admeten certifcats 
d’entitats públiques i privades reconegudes que assegurin un coneixement sufcient de la llengua o 
llengües de docència en dest. Si l’alumne al·llega que té un nivell sufcient i no presenta cap document 
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justifcatiu es podria convocar una prova de validació de nivell. Document escanejats en oormat PDF.
- Portfoli o bookf   de treballs realitzats durant els estudis. Es poden incloure, així mateix, projectes o treballs

realitzats oora de l’àmbit acadèmic iSo en altres titulacions relacionades i que tinguin relació amb la 
destinació sol·llicitada. Aquest portfoli es presentarà en oormat PDF i s’enviarà carregant el ftxer en el 
oormulari de sol·llicitud (mida màxima 10 MB).

- Curriculum Vitae   Document PDF. on s’indiquin  les activitats laborals i les activitats de oormació 
complementàries realitzades i que incideixin en les competències pròpies dels estudis. Versió en català o 
castellà i en la llengua del país de destinació. Recomanem el oormat Europass que es pot trobar en el 
següent enllaç:

https:SSeuropass.cedeoop.europa.euSesSdocumentsScurriculum-vitae
- Carta de motivació   amb els motius que impulsen l’estudiant a realitzar l’estada de mobilitat al centre triat

i els objectius que pretén aconseguir. Ha de ser clara, ben estructurada i sense errors gramaticals ni 
ortogràfcs; no pot excedir d’un oull A-4. Versió en català o castellà i en la llengua de docència del país de 
destinació. 

- Valoració de l’actitud de l’alumne,   que incidirà en els aspectes que poden aoavorir que l’estada de 
l’alumne a l’estranger sigui un èxit i que el poden oer un candidat òptim per realitzar una mobilitat 
(responsabilitat, puntualitat, autonomia, assertivitat, etc.). Es valorarà positivament l’assistència a les 
reunions inoormatives de les convocatòries de mobilitat i la participació en el centre (representació dels 
alumnes, Consells Escolars, activitats extraescolars, etc).

La coordinadora de mobilitat demanarà la valoració al tutor acadèmic, que es oarà responsable de la 
veracitat del seu contingut.
- Carta d’acceptació   de l’empresa on l’alumne vol realitzar l’estada de mobilitat, si ja s’ha oet el contacte i 

la institució està interessada a acollir l’estudiant. En el cas que el sol·llicitant no disposi d’aquesta carta o 
no hagi establert cap contacte amb cap empresa, l’alumne podrà ser preseleccionat però l’adjudicació 
defnitiva de la plaça dependrà sempre de l'acceptació per part de l’empresa.

En qualsevol moment del procés de concurs la Comissió de mobilitat internacional de l’EAD SAoT CUGAT 
(CMI) pot demanar documentació complementària o oer una entrevista personal a l’interessat, si ho 
considera necessari, per a la correcta selecció dels candidats. 

E· praocés os so·l·icituo ss faraà íntstraamsnt a traavés os corarasu s·sctraònics mobi·ity@ssco·aoarat.com i ·a 
oocumsntació només ss pooraà ··iuraara oitita·msnt (foramat pof/comprasssió zips amb s· nom os 
·’a·umns/a).

2.3. Barasm
a. Criteris acadèmics (fns a 25 punts)
Es valorarà el nombre total de crèdits superats del conjunt de la titulació i la nota mitja de l’expedient 
acadèmic, fns al semestre immediatament anterior a la data de fnalització de la convocatòria de places.

b. Criteris d’idioma (fns a 35 punts)
És indispensable un coneixement sufcient de la llengua o llengües de docència del país de destinació en el 
moment de realitzar la mobilitat. Per a la selecció es valorarà tant l’idioma propi del país de destinació com 
l’idioma anglès en aquells països en què sigui llengua de docència i estigui contemplat en l’acord bilateral 
entre les institucions educatives. Com a escala de puntuació s’utilitzarà el Marc europeu comú de reoerència
per a les llengües. Com a norma general, per a qualsevol mobilitat es demana un nivell mínim B1 de 
l’idioma o idiomes de docència en el moment de realitzar la mobilitat.
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oivell A1 A2 B1 B2 C1 C2
Puntuació 0 15 20 25 30 35

Es podrà demanar inoormació complementària al sol·llicitant o al centre de procedència dels certifcats 
d’idioma, en els casos en què existeixi dubte sobre la correspondència entre el nivell al·llegat i el nivell de 
l’escala anteriorment esmentada. Si el sol·llicitant al·llega coneixements de dos o més idiomes, contemplats 
com a llengua de docència de la institució de dest, es computarà la que obtingui més puntuació. El no tenir 
el nivell mínim d’idioma potser motiu d’exclusió del procés de selecció, excepte en casos degudament 
justifcats i que al·lleguin que, en el moment de realitzar la mobilitat, previsiblement tindran el nivell exigit 
(per exemple, estudiants que durant el transcurs d’aquesta convocatòria estiguin realitzant un curs de 
idioma).

c. Portfoli o bookf (fns a 15 punts)

d. Criteris complementaris: Curriculum Vitae Europass, carta de motivació i valoració de l’actitud (fns a 25 
punts)
La comissió pot valorar la predisposició de l’alumnat a marxar en mobilitat mitjançant una entrevista 
personal. En cas de realitzar-la, s’inoormarà a cada interessat de la data i l’horari de l’entrevista.

5. Carta d’acceptació de l’empresa o institució on l’alumne vol realitzar l’estada de mobilitat (fns a 20 punts)
Els estudiants que presentin una carta d’acceptació d’una empresa europea en la que s’indica que podran 
realitzar un període de pràctiques seran benefciats de fns 20 punts extraordinaris en el procés de selecció, 
depenent de l’interès de les pràctiques proposades per al seus estudis. 

Duraant s· praocés os ss·scció ·a comissió ss rasssrava s· orast a osmanara oocumsntació comp·smsntàraia psra 
ta· os fsra una ss·scció més acuraaoa i prascisa os·s canoioats. Amb ·’accsptació o’aqusstss basss s·s 
so·l·icitants accsptsn també aqusst orast.

2.4. Rsso·uciós tsraminis o’accsptació i ca·snoarai
1. Termini de presentació de sol·llicituds
2. Llista provisional d’admesos i exclosos. Les sol·llicituds que no reuneixin els requisits iSo s’observi que hi 

manca algun dels documents exigits, es podran esmenar en el termini màxim de set dies naturals, si 
l’alumne no ho oa es considerarà que desisteix de la petició. 

3. Esmenes a la llista provisional d’admesos i exclosos
4. Llista defnitiva d’admesos i exclosos.
5. La comissió de mobilitat valorarà als candidats en el termini màxim és de 30 dies hàbils, des de 

l’endemà de l’últim dia de presentació de sol·llicituds i Publicarà de la baremació provisional dels 
sol·llicitants.

6. Al·llegacions a la baremació provisional dels sol·llicitants. Es podran presentar al·llegacions en el termini 
de set dies naturals.

7. Resolució defnitiva i llistat dels alumnes preseleccionats. Els alumnes preseleccionats que no obtinguin
plaça en primera instància resten en situació de reserva.

8. Acceptació de plaça per part de l’estudiant. Els candidats disposen de 7 dies naturals per acceptar o 
rebutjar la plaça atorgada. 
Les places no acceptades es tornaran a adjudicar seguint l’ordre del llistat de benefciaris suplents. El 
termini per acceptar aquestes vacants és també de 7 dies naturals, i, en cas de no acceptació passaria 
al següent benefciari en la llista de reserva, i així successivament fns a adjudicar totes les places 
disponibles o arribar a l’últim candidat de la llista de suplència.
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Una vstaoa s· canoioat ha accsptat ·a p·aça os mobi·itats ss nomsnat sstuoiant sn mobi·itat Eraasmus 
SMT praovisiona·s i rasstaraà a ·’sspsraa os tsnira ·a coniramació psra parat os ·a Institució paratnsra (si no ha 
··iuraat cap carata o’accsptació praèviamsnt) 

L’EAD SANT CUGAT pooraà fsra una convocatòraia sxtraaoraoinàraia os porato·iss oocumsnts acrasoitatius os 
nivs·· o’ioioma i csratiicat acaoèmic os·s a·umnss prasss·sccionats os caraa a fsra una rasso·ució osinitiva  
squitativa sn funció os ·ss mobi·itats aojuoicaoss psra parat os· SEPIE.

Si hi haguessin alumnes preseleccionats al concurs de mèrits que no rebessin plaça amb assignació 
pressupostària, podrien optar a oer una mobilitat Erasmus 0, dins del programa Erasmus+ però sense ajut 
econòmic.
E· ca·snoarai os so·l·icituos ss pooraà consu·tara a ·’aparatat «intsranationa·louttoint» os ·a wsb os ·’EAD 
SANT CUGAT.

És responsabilitat de l’estudiant seleccionat estar al corrent dels terminis i documentació complementària 
que ha de lliurar a la Institució de dest.

Si hi haguessin alumnes preseleccionats al concurs de mèrits que no rebessin plaça amb assignació 
pressupostària, podrien optar a oer una mobilitat Erasmus 0, dins del programa Erasmus+ però sense ajut 
econòmic.
El calendari de sol·llcituds es podrà consultar a l’apartat «international_outgoing» de la web de l’EAD SAoT 
CUGAT.

Durant el curs es podran publicar altres convocatòries extraordinàries per obtenir una plaça de mobilitat 
SMT, si no s’han exhaurit totes les disponibles en aquestes convocatòries. Les convocatòries extraordinàries 
es publicaran al web de l’EAD SAoT CUGAT.

Un a·umns pot osmanara una mobi·itat o’sstuois (SMS) i una os praàctiquss (SMT) sn ·a matsixa 
convocatòraia psra rasa·itzara-·ss os mansraa simu·tània o consscutiva (només tinoraà una bsca)s i hauraà os 
traiara una mooa·itat prasfsrasnt i rasstaraà sn ·a mooa·itat no traiaoa sn ·’ú·tima posició os ·a ··ista os 
bsnsiciaraiss sspsraant qus hi hatin p·acss oisponib·ss. 

2.5. Rsnúncia
La renúncia a una beca SMT concedida s’ha de presentar mitjançant un escrit dirigit a la comissió en el 
termini màxim os 7 oiss osspraés os ·’aojuoicació praovisiona·.
Els benefciaris que renunciïn sense causa justifcada seran penalitzats a no participar en cap programa 
d’intercanvi internacional durant els següent curs acadèmic. Es consideren causes justifcades la malaltia o 
accident greu del benefciari o oamiliar de fns a segons grau, el compliment d’un deure públic per part del 
benefciari i qualsevol altra causa sufcientment justifcada que serà valorada per la comissió.
Lss rasnúnciss ostuoamsnt justiicaoss i oins os·s tsraminis sstab·srats psra ·ss noramativss vitsnts no 
comporatsn cap sanció.

2.6. Documsntació os ·a mobi·itat i tsraminis os ··iuraamsnt
L’estudiant que ha acceptat una mobilitat SMT ha de seguir un procés de lliurament documental abanss 
ouraant i osspraés de la mobilitat. És necessari que conegui bé aquest procés, descrit en aquestes bases.
És responsabilitat de l’estudiant el coneixement dels tràmits a realitzar amb les institucions d’origen i dest, 
la documentació a enviar i els terminis establerts per a assegurar l’èxit de la mobilitat, amb l’assessorament 
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a la coordinadora de mobilitat de l’escola.
 
És necessari que assisteixi a totes les reunions preparatòries que es convoquin per tal de començar l’estada 
amb totes les garanties de qualitat exigides.
Si un estudiant incompleix aquests preceptes pot ser sancionat i la comissió pot retirar-li la plaça de 
mobilitat atorgada.

 Abans os ·’inici os ·’sstaoa os mobi·itat
Un cop seleccionat per la Institució de dest l’estudiant ha de lliurar a la coordinadora de mobilitat:
- Cobertura sanitària: (p.ex. Targeta Sanitària Europea)
- Assegurança d’accidents 
- Responsabilitat civil
- Formulari de dades bancàries
- Prova avaluació OLS

La coordinadora de mobilitat de l’escola, es compromet a oacilitar a l’estudiant:
- oomenament com a estudiants Erasmus SMT
- Carta de l’estudiant Erasmus 
- Conveni de subvenció Erasmus

Aquesta documentació ha de ser lliurada com a mínim un mes abans de la realització de la mobilitat.
És nscsssarai qus s·s sstuoiants conssravin tota ·a oocumsntació i qus porati còpiss imprassss sn iniciara s· 
viatts cap a ·a ssva osstinació.

 Duraant ·’sstaoa os mobi·itat
Una vegada l’estudiant ha arribat a la Institució de dest, haurà d’incorporar-se en la data prevista i tramitar 
amb el coordinador Erasmus de la Institució el document Confrmació d’arribada i registre, i lliurar-lo per 
correu electrònic a la coordinadora de mobilitat de l’EAD SAoT CUGAT. 

L’EAD SANT CUGAT realitzarà el primer pagament dels ajuts de mobilitat una vegada l’estudiant hagi 
enviat tota la documentació requerida.

En cas de:
Intsraraupcions: període d'interrupció per vacances de l'empresa.
Es manté l'ajuda fnancera durant aquell període i oo comptabilitza per al còmput d'estança mínima. 

Prao·ontacions: han de ser immediates al període inicial previst i si hi ha dies no laborals han d'estar 
justifcats i aprovats per l'Ao. Les prolongacions han d'estar refectides en una esmena en el conveni de 
subvenció que s'ha de oer abans de fnalitzar el període previst inicialment.

Foraça majora: si un participant no pot complir les seves obligacions per causa major, es sol·llicitarà el 
reemborsament  de les activitats no realitzades.
E·s casos os foraça majora han os ssra comunicats i accsptats psra sscrait a ·a AN.

 Una vstaoa ina·itzaoa ·’sstaoa os mobi·itat
Una vegada l’estudiant ha acabat la seva estada:

- Institució de dest:   ha de sol·llicitar el Certifcat de pràctiques confrmant els resultats del programa 
acordat, degudament signat i segellat per la institució estrangera. Un cop a l’EAD SAoT CUGAT, l'alumne 
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haurà de lliurar l’original a la coordinadora de mobilitat.
- EAD SAoT CUGAT:   Reconeixement oormal de la mobilitat.
- Inoorme fnal  : els participants han de complimentar un inoorme fnal al acabar la mobilitat (EU Survey)
- 2a prova avaluació OLS

L’Escola no pot realitzar el pagament fnal dels ajuts de mobilitat si l’estudiant no ha enviat tota la 
documentació requerida i no ha completat els processos subscrits en acceptar la plaça de mobilitat.

Si un sstuoiant no comp·six ·ss noramss i conoicions sstab·sratss sn s·s contraactss subscraits (apraoitamsnt 
acaoèmics manca o incorarascció os ·a oocumsntació rasqusraioas incomp·imsnt os·s tsraminiss stc) ·’EAD 
SANT CUGAT o ·’Atència Naciona· pot so·l·icitara ·a osvo·ució íntstraa os·s ajuts atoratats.
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3. PERSONALs DOCENT I NO DOCENTs L’EAD SANT CUGAT QUE REALITZEN UNA ESTADA ACADÈMICA 
TEMPORAL EN UNA INSTITUCIÓ D’EDUCACIÓ COLlLABORADORA PER CURSAR-HI FORMACIÓ (STT)

Mobilitat de personal docent i no docent per a estades oormatives amb una durada de entre 2 i 5 dies, 
exclosos els dies de viatge. El nombre mínim d’hores de oormació serà de 8 horesS 5 dies.
La institució d’acollida pot ser una institució d’educació, amb ECHE o qualsevol altra organització de caràcter
públic o privat en l’àmbit del mercat de treball o dels dioerents sectors de l’educació, la oormació, etc. La 
principal activitat és una breu estada en la Institució sòcia que pot denominar-se de dioerents maneres: 
observacions prooessionals, visites d’estudis, etc. 

3.1. Rsquisits 
- Formar part del personal docent o no docent del centre
- Tenir nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència a 

Catalunya.
oo podran ser benefciaris el personal que compleixi alguna de les circumstàncies següents:
- Haver estat condemnat amb sentència oerma a no poder obtenir subvencions o ajuts públics.
- oo estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o envers la Seguretat Social segons la 

legislació autonòmica i estatal vigent.
- oo estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

3.2. So·l·icituo i oocumsntació a ··iuraara
- Formulari de sol·llicitud 
- Documents justifcatius del nivell de idioma exigit segons el dest sol·llicitat. 
- Programa de mobilitat (STT), proposta provisional d’activitats a realitzar. Versió en català o castellà i 

en la llengüa de docència del país de destinació. 
- Si es disposa, document d’invitació per oer una estada STT signada per un responsable de la 

institució.
- En qualsevol moment del procés de concurs la Comissió de mobilitat internacional de l’escola pot 

demanar documentació complementària o oer una entrevista personal, si ho considera necessari, 
per a la correcta selecció dels candidats.

El procés de sol·llicitud es oarà íntegrament a través de correu electrònic, mobility@escoladart.com i la 
documentació només es podrà lliurar digitalment (oormat pdo i comprimida en un zip amb el nom de la 
persona sol·llicitant).

3.3. Barasm os ss·scció
El barem que s’aplicarà per a la selecció de participants tindrà una qualifcació màxima de 100 punts.
a. Programa de mobilitat   (fns a 25 punts). Criteris de valoració: Els Objeitus de la mobclctat  el #etall de 

les aitictats formaties (elements a obseriar  irctercs  cnterès...). els Resultats e cmpaite desctjats c el 
Pla de dcfuscó c publcictat dels resultats.

b. Criteris d’idioma   (fns a 35 punts).  Es valorarà segons els criteris especifcats per a l’alumnat (1.3)
c. Participació en les comissions i projectes de la l’Escola (fns a 15 punts). 
d. Suport a la implementació i desenvolupament del programa Erasmus+ a l’escola (fns a 25 punts)
e. Participació anterior a mobilitats EAD en la convocatòria o curs anterior:

• oo haver gaudit de mobilitat: +10 punts
• Haver gaudit de mobilitat: - 10 punts

Per a outures convocatòries es valorarà la participació del sol·llicitant en qualsevol activitat que contribueixi a
la implantació, millora i diousió del programa Erasmus: suport i acompanyament en l’acollida d’estudiants i 
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personal incoming, docència en altres llengües, acollida d’estudiants incoming a l’aula, etc.
El certifcat acreditatiu estarà signat pel coordinador de mobilitat amb el vist-i-plau del director.

Es podran reservar places de mobilitat pels integrants de la Comissió de mobilitat.
Durant el procés de selecció la comissió es reserva el dret de demanar la documentació complementària 
que consideri oportuna o convocar proves extraordinàries de qualsevol índole per tal de oer una selecció 
més acurada i precisa dels candidats. Amb l’acceptació d’aquestes bases els sol·llicitants accepten també 
aquest dret.

3.4. Rsso·uciós tsraminis o’accsptació i ca·snoarai prasvist 
El procediment, terminis i calendari coincideixen amb el previst per a l’alumnat, punt 1.4.
Al llarg del curs, es podran realitzar convocatòries extraordinàries, si hi quedessin places vacants.

3.5. Rsnúnciss. Veure punt 1.5

3.6. Traàmits a rasa·itzaras abanss ouraant i osspraés os ·’sstaoa os mobi·itat
El benefciari que ha acceptat una mobilitat STT ha de realitzar els tràmits establerts abans, durant i després
de la mobilitat. Ha de conèixer bé el procés, doncs són responsabilitat seva el els tràmits a realitzar amb les 
institucions d’origen i dest, la documentació a enviar i els terminis establerts per a assegurar l’èxit de la 
mobilitat. 
És necessari que assisteixi a totes les reunions preparatòries que es convoquin per tal de començar l’estada 
amb totes les garanties de qualitat exigides.

 Abans os· comsnçamsnt os ·’sstaoa os mobi·itat
Un cop seleccionat per la Institució de dest, el benefciari ha de lliurar a la coordinadora de mobilitat:
- Programa de mobilitat: activitats oormatives defnitives signat per la Institució d’acollida.
- Cobertura Sanitària a l’estranger: Presentar una còpia de la Targeta Sanitària Europea i també, si oos 

necessari, còpia de l’assegurança privada complementària.
- Formulari de dades bancàries
La coordinadora de mobilitat de l’escola, es compromet a oacilitar al benefciari:
- Conveni de subvenció signat.
- Sol·llicitud de permís durant la mobilitat signat pel director.

Aquesta documentació ha de ser lliurada com a mínim 3 sstmanss abans de la realització de la mobilitat.
És necessari que els benefciaris conservin tota la documentació abans esmentada i que portin còpies 
impreses abans d’iniciar el viatge cap a la seva destinació.
Una vegada rebuda i verifcada aquesta documentació es procedirà al pagament del 80% fns el 100% de 
l’ajut concedit.

 Duraant ·’sstaoa os mobi·itat
Una vegada el benefciari ha arribat a la Institució de dest haurà d’incorporar-se en la data prevista i lliurar 
al coordinador Erasmus de la Institució el document Stage Certifcation (Certifcació d’estada) perquè sigui 
signat i segellat. Aquest document és el justifcant de la realització de l’estada.

 Una vstaoa ina·itzaoa ·’sstaoa os mobi·itat
Una vegada el benefciari ha acabat la seva estada haurà de lliurar al coordinador de mobilitat de l’EAD 
SAoT CUGAT:
- Document original Stage Certifcation on es oaci constar la data d’arribada i la data de sortida, signat 
i segellat pel responsable de la Institució d’acollida.
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- Dossier de les activitats docents o oormatives realitzades en dest, on es detallen els contingut 
tractats i un recull d’imatges signifcatives. Es presentarà aquest document en oormat PDF (10MB) i s’en
oarà diousió al claustre, o preparar un altre tipus d’activitat de diousió de les activitats realitzades entre 
el personal docentS PAS.

- Inoorme fnal UE (EU Survey). És molt important oer l’enquesta, ja que és requeriment de la UE.
- L’ EAD Sant Cugat es compromet a lliurar al participant un certifcat Europass.

L’escola no pot realitzar el pagament fnal dels ajuts de mobilitat si el benefciari no ha enviat tota la 
documentació requerida i no ha completat els processos subscrits en acceptar la plaça de mobilitat.

Quan un benefciari no compleix les normes i condicions establerts en els contractes subscrits (assistència a 
reunions, aproftament acadèmic, manca o incorrecció de la documentació requerida, incompliment dels 
terminis, etc.) l’EAD SAoT CUGAT o l’Agència oacional pot sol·llicitar la devolució íntegra dels ajuts atorgats.

4. PREPARACIÓ LINGÜÍSTICA
4.1. Curasos On·ins Lantuats Supporat. OLS

Aquests cursos són una eina pels estudiants que realitzen una estada SMS o SMT per assegurar la seva 
competència lingüística i l’aproftament de la seva mobilitat. L’Agència oacional (SEPIE) atorgarà unes 
llicències a l'EAD SAoT CUGAT, que haurà de oer la distribució d’aquestes entre els seus benefciaris 
seleccionats. Tota la inoormació disponible sobre els cursos OLS es pot trobar al web del SEPIE 
(www.sepie.es).

4.2. Curasos o’ioioma psra bsnsiciarais outtoint i incomint
Com resta establert en les obligacions de tota institució titular d’una ECHE, l’ EAD SAoT CUGAT ha d’ooerir 
suport lingüístic sufcient al benefciaris outgocng c cniomcng que realitzen mobilitats d’estudis.
Anualment es oarà una previsió d’aquests cursos que podran realitzar-se on-line, o en una empresa o 
institució externa especialitzada.

Es oarà una ooerta de cursos pels estudiants cniomcng per tal de garantir la competència lingüística i la 
qualitat de la mobilitat. Aquests cursos podran ser de llengua catalana o castellana i serà la comissió de 
mobilitat qui decidirà on, quan i quins nivells s’impartiran una vegada s’hagi realitzat la selecció dels 
benefciaris cniomcng i s’hagin vist les necessitats reals d’aquests cursos de llengua.

5. FINANÇAMENT I AJUTS ECONÒMICS
5.1. Ajuts sconòmics psra a sstuoiants. Mobi·itat SMS
Els períodes de mobilitat internacional mitjançant el programa Erasmus+ poden tenir un fnançament 
mensual que anualment estipula l’Agència oacional. Aquests ajuts econòmics contribueixen a pal·lliar la 
dioerència de nivell de vida entre els països i fnançar una part dels viatges i despeses derivades de l’estada a
l’estranger. oo obstant això també es podran realitzar estades Erasmus+ amb beca 0, amb les mateixes 
obligacions i drets que les mobilitats fnançades.

Els ajuts els publica anualment l’Agència oacional (SEPIE), aquesta inoormació es podrà trobar a la web 
d’EAD SAoT CUGAT: http:SSescoladart.comSinternationalS.
 
L’EAD SAoT CUGAT podrà adjudicar beques Erasmus+ sense fnançament de la Unió Europea, són les 
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anomenades beques zero. Els estudiants hauran de complir tots els requisits establerts amb caràcter 
general, excepte aquelles que oan reoerència al fnançament.

Els ajuts procedents de la Unió Europea són incompatibles amb els ajut Erasmus del Ministeri d’Educació 
(erasmus.es), així doncs els alumnes hauran de triar només un ajut. Els que triïn l’ajut del Ministeri 
d’Educació hauran de complir els requisits que aquest els exigeixi i gestionaran personalment la seva beca 
amb el Ministeri.

5.2. Ajuts sconòmics psra a psrasona· oocsnt i no oocsnt. Mobi·itat STT
Quanties dels ajuts per personal. Mobilitats STA i STT
El personal docent i no docent que realitzi estades en Institucions col·llaboradores de l’escola pot tenir un 
ajut a les despeses derivades de la seva estada a l’estranger.
Els ajuts els publica anualment l’Agència oacional (SEPIE), aquesta inoormació es podrà trobar a la web 
d’EAD SAoT CUGAT: http:SSescoladart.comSinternationalS

5.3. Ajuts sconòmics psra a ·’oratanització os ·a mobi·itat (OS)
L’EAD SAoT CUGAT rebrà de la Unió Europea uns oons econòmics per ajudar a l’organització de les 
mobilitats. 

Criteris de distribució dels ajuts:
- Es podran repartir entre mobilitats realitzades i mobilitats rebudes, tant d’estudiants com de personal 

docent i no docent.
- Es podran fnançar tots aquells serveis i equipaments que siguin necessàries pel correcte 

desenvolupament del programa Erasmus+ (coordinació del programa, cursos d’idiomes, organització 
d’activitats, visites, etc). 

La comissió de mobilitat proposarà la distribució d’aquests oons i seran aprovats pel Claustre de prooessors.

Totes les despeses seran degudament justifcades amb la documentació pertinent i la comissió de mobilitat 
presentarà oportunament el resum econòmic al Claustre de prooessors i la Cap del Servei d’Educació del 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Disposició aooiciona· praimsraa
Amb la seva participació, els benefciaris accepten i es comprometen a complir aquestes bases així com la 
normativa de mobilitat internacional de l’EAD SAoT CUGAT. L’incompliment pot derivar en l’extinció de la 
mobilitat, el retorn immediat des de la Institució de dest i la evolució íntegra dels ajuts.

Aquestes bases reguladores han estat redactades per la Comissió de Mobilitat i aprovades pel Claustre de 
prooessors en la sessió ordinària del mes de gener 2020.

Coordinadora de mobilitat  Directora de l’Escola 
Anna Tó Cubells d’ Art i Disseny de Sant Cugat

  Eva Virgili Carbonell
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