ERASMUS+

Mobilitat d’estudis/ pràctiques
SMS/ SMT 2021/22
Students Mobility Studies / Students Mobility Training

1. Mobilitats SMS - Estudis
●

Forma part del programa europeu KA103 Erasmus+ / KA131-HED

●

Es realitzen a les escoles partners de l’ EAD Sant Cugat

●

Es realitzen el 3r /4t Quadrimestre

●

Es financen 4 mesos de mobilitat

https://www.youtube.com/watch?v=2ikIavSvVTE&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEE
TidRZ6Avjr5J0&index=1

2. Mobilitats SMT - Pràctiques
●

Forma part del programa europeu KA103 Erasmus+ / KA131-HED

●

L’estudiant busca l’empresa on fer les pràctiques

●

Ideal és fer les pràctiques de post-titulat/da (extra-curriculars)

●

Pràctiques: de 2 a 12 mesos (finançament màxim: 3 mesos)

●

Pràctiques de curta duració 5-30 dies. Mobilitat física combinada amb
un component virtual.

3. Requisits
●

En el moment de l’estada a l’estranger, estar matriculats al centre com a
alumnes d’un dels cicles de grau superior. Idealment de 2n curs i 3x2.

●

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.

4. Sol·licitud
●

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

●

Certificat acadèmic / butlletí de notes (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)

●

Carta d’acceptació de l’empresa (SMT, si s’escau)

●

El procés es farà a través de correu electrònic mobility@escoladart.com, format
pdf/compressió zip

●

Informació més detallada WEB: International_outgoing_normativa

5. Barem
●
●

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

●
●

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

●
●

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

Curriculum Vitae Europass
Carta de motivació
Valoració de l’actitud

Carta d’acceptació de l’empresa (fins a 20 punts)
2x3 (fins a 5 punts)

6. Mobilitat SMS / SMT

●

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 o SMT

PROJECTE ERASMUS 2020 (KA 103)
●
●
●
●

En curs, realitzar dins el termini: fins el 30 de maig del 2022
Hi ha 1 plaça per marxar d’estudis o pràctiques
Interessat/des en marxar el 4tQ d’estudis (febrer-maig 2022) han de preparar
la documentació a l’octubre.
Si hi ha algú que pot combinar una mobilitat de pràctiques amb els estudis a l’
EAD (per exemple, un/a estudiant que només cursi el PI o poques
assignatures), ha de començar recerca i contacte amb empreses el més aviat
possible.

Ajudes Projecte 2020
●

Grup 1: Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg,
Noruega, Regne Unit, Suècia. SMS: 300 €/mes - SMT: 400€/mes

●

Grup 2: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta,
Països Baixos, Portugal. SMS: 250 €/mes - SMT: 350€

●

Grup 3: Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia,
Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Romania, República Txeca
i Turquia. SMS: 200 €/mes - SMT: 300€
❏

Els estudiants que van rebin beques generals del MECD el curs tindran una ajuda addicional de 200 €/mes

❏

Els alumnes amb discapacitat també tindran ajuda addicional

PROJECTE ERASMUS 2021 (KA 131-HED)

●
●
●
●

S’han sol·licitat dues beques, una d’estudis i una de pràctiques. Esperant la
resolució per part de l’Agència Nacional.
S’ha de realitzar dins el termini: fins el 31 d’octubre del 2023
Deadline per presentar sol·licitud a l’EAD: 10 de desembre 2021
Nova modalitat de mobilitat de curta durada: 5-30 dies. Ha d’estar
combinada amb una part virtual. És a dir, que si es fan les 280h de pràctiques
i es marxa 15 dies, la resta de pràctiques s’ha de fer de manera virtual.

Ajudes Projecte 2021- ESTADA
●
●
●

Grup 1: Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg,
Noruega, Regne Unit, Suècia SMS: 310 € / mes - SMT: 460€/ mes
Grup 2: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta,
Països Baixos, Portugal. SMS: 260 € / mes - SMT: 410€/ mes
Grup 3: Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia,
Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Romania, República Txeca
i Turquia. SMS: 210 € / mes - SMT: 360€/ mes
❏

Els estudiants que van rebin beques generals del MECD el curs tindran una ajuda addicional de 250 €/mes

❏

Els alumnes amb discapacitat també tindran ajut addicional

❏

Persones refugiades també

Ajudes Projecte 2021- VIATGE
●

●

AJUDES VIATGE PER MOBILITAT LLARGA DURADA:
○

50€ viatge ecològic (cotxe, tren, bus- BAIXES EMISSIONS)

○

4 dies d’ajuda individual per viatge ecològic

AJUDES VIATGE PER MOBILITAT CURTA DURADA:
○

50€ viatge ecològic (cotxe, tren, bus- BAIXES EMISSIONS)

○

4 dies ajuda individual per viatge ecològic

○

2 dies ajuda individual per viatge stàndard

Resum de les tasques
1.

Qui tingui interès per cursar el 4tQ del curs actual, que comenci a preparar la
documentació i investigui quines escoles li interessen, ja que les deadlines acostumen a
ser entre octubre i novembre, i es posi en contacte amb la coordinadora Erasmus.

2.

Qui vulgui esperar a marxar més endavant: que comenci a preparar la documentació i
més endavant es tornarà a fer una sessió informativa més específica.

3.

Si hi ha algú interessat/da en fer pràctiques, que inici la recerca d’empreses.

Contacte de mobilitat internacional EAD Sant Cugat

Anna Tó
Coordinadora de mobilitat internacional
mobility@escoladart.com

