
STT-STA
(Staff Teachers Training - Staff Teachers Assignment)

Mobilitat de personal per formació - Mobilitat de personal per docència

ERASMUS CURS 2022-23



Mobilitat

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

● 2-5 dies

● OBJECTIUS:

○ compartir coneixements especialitzats

○ provar nous entorns d’ensenyament

○ adquirir noves capacitats pedagògiques i de disseny curricular, així com capacitats digitals

○ connectar amb els teus homòlegs a l'estranger per desenvolupar activitats

○ intercanviar bones pràctiques i reforçar la cooperació entre institucions 

○ preparar millor els estudiants per al món laboral

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


ERASMUS DOCENTS / PAS

FORMACIÓ / STT

DOCÈNCIA/ STA

● L’organització d’acollida ha de ser: una HEI de un país del 
programa (fora del territori espanyol) titular d’una ECHE 

● Qualsevol organització pública o privada d’un país del 
programa (fora del territori espanyol), associació, fundació, 
centre educatiu, una organització, etc

● Aprenentatge per observació
● Formació específica
● No són vàlides les conferències.

● Mobilitats de 2 a 5 dies
● Finançament màxim 5 dies+ despeses de viatge.
● Generalment es demana un B2 en l’idioma 

estranger
● La institució d’acollida ha de tenir un interlocutor 

qui s’encarregui de crear i signar els documents 
necessaris

● Cal coordinar-se amb l’equip directiu per 
l’afectació del viatge a la tasca docent.

● L’organització d’acollida ha de ser una HEI d’un país 
del programa titular d’una ECHE

● Mínim 8 h/ 5 dies. Si es fan més o menys dies, la 
quantitat d’hores ha de ser proporcional.

● Tenir en compte que el domini de l’idioma estranger és 
important 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es
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Projectes actuals: curs 2022-23

● PROJECTE 2021

○ Les 4 mobilitats que atorgades estan ocupades.

○ S’ha de complir les mobilitats dins el termini del projecte: 31/10/2023

● PROJECTE 2022

○ Pendent de signar el conveni amb el SEPIE

○ Idealment, començar les mobilitats a partir del gener del 2023 (i no abans).

○ S’ha de complir les mobilitats dins el termini del projecte: 31/07/2024



Ajudes econòmiques

● 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

  

Calculadora de distància: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/distance-calculator

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/distance-calculator




Sol·licitud

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

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

● Carta d’invitació del centre (opcional)

● Documents justificatius del nivell d’idioma (pdf)

● Informació més detallada WEB: International_outgoing

● Deadline: 05/12/22

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

mobility@escoladart.com

http://escoladart.com/international/
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Barem

1. Programa de mobilitat (fins a 25 punts). Criteris de valoració: objectius de la mobilitat, 

les activitats formatives, els resultats i impacte, 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



MOBILITATS FUNDACIÓ BCN

(PENDENTS DE REBRE INFORMACIÓ)



Fundació BCN

Projectes organitzats per l’organització, plantegen 2 fluxes de viatge a l’any:

● Es poden presentar 2 docents +- (en principi de Grau Mig) i Fundació decideix

● L’escola fa la selecció entre totes les sol·licituds presentades

● Mobilitat de 5 dies/ 1 setmana

● Execució de mobilitats en dos fluxos

● Ells proposen dues temàtiques i els centres s’apunten a aquella que més els interessa

● 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

Anna Tó

mobility@escoladart.com
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