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Convocatòria per a Personal 2021-2022
EASD Serra i Abella

Què és el programa Erasmus+?
Erasmus+ és el programa creat per la Unió Europea (UE) per donar suport al desenvolupament
educatiu, professional i personal de les persones, dins Europa i fora del seu territori,
contribuint així al creixement sostenible, l’ocupació de qualitat i la cohesió social, a més
d’impulsar la innovació i d’enfortir la identitat europea i la ciutadania activa.

Quines mobilitats ofereix l’escola?
L’EASD Serra i Abella ofereix al seu personal docent i no docent la possibilitat de fer una estada
a l’estranger en una institució, empresa, organització o qualsevol altre lloc pertinent. Pot
denominar-se de diferents maneres en funció dels objectius de la mobilitat: formació breu,
observacions professionals, visites d’estudis, etc.

1

PROGRAMA ERASMUS+ 2021 - KA 131 - HED - Convocatòria CFGS 2021-2022 - EASD Serra i Abella

2/8

Hi ha dues modalitats:
1. HE-STA. Mobilitat de personal per a docència en una institució d'educació superior
associada, en qualsevol camp d’estudi.
2. HE-STT. Mobilitat de personal per a formació en una institució d'educació superior
associada, una empresa o qualsevol altre lloc de treball pertinent. Pot consistir en
actes de formació o aprenentatge per observació.
Per a garantir que les activitats de mobilitat siguin d’alta qualitat i tinguin màxim impacte,
l’activitat ha d’estar relacionada amb el desenvolupament professional del personal i cobrir les
seves necessitats de desenvolupament personal i les relacionades amb l'aprenentatge.
La mobilitat de personal pot consistir en un període de docència combinat amb un període de
formació sense que per això deixi de considerar-se un període de docència en general.
Una mobilitat de docència o de formació pot desenvolupar-se en més d'una organització
d'acollida del mateix país i se seguirà considerant un sol període de docència o de formació,
sense perjudici del requisit de durada mínima de l'estada.
En tots els casos, les activitats docents han de comprendre un mínim de 8 hores lectives a la
setmana (o període d'estada inferior).
Si l'activitat docent es combina amb una activitat de formació durant un període únic a
l'estranger, el nombre mínim d'hores d'ensenyament per setmana (o qualsevol període més
curt d'estada) es redueix a 4 hores.

Objectius de les estades a l’estranger
Alguns dels objectius de les estades a l’estranger són:
●

Millorar les competències professionals i innovar les capacitats pedagògiques i de
disseny curricular;

●

Ampliar la capacitat de modernització i apertura, a partir de la comprensió de les
pràctiques, polítiques i sistemes educatius d’altres països;

●

Contactar amb els seus homòlegs a l’estranger per a desenvolupar activitats conjuntes i
promoure activitats de mobilitat entre els estudiants;

●

Millora del coneixement de les llengües estrangeres;

●

Major motivació i satisfacció en el treball diari.
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On es poden fer?
L'organització d’acollida pot ser:
1. Una institució d’educació superior d’un país del programa Erasmus+ amb carta ECHE.
Països del programa:
a. Membres de la UE (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, República
Txeca, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França,
Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituania, Luxemburg, Malta, Països
Baixos, Polònia, Portugal, Romania i Suècia).
b. Altres països del programa (els tràmits poden ser més complicats): Noruega,
Islàndia, Liechtenstein, Andorra, Estat de la Ciutat del Vaticà, Mònaco, San
Marino, Illes Fèroe, Regne Unit, Suïssa, República de Macedònia del Nord,
República de Turquia i República de Sèrbia.
2. Una institució d’educació superior d’un país associat amb acords institucionals amb
països del programa. Es podran fer mobilitats a altres països de tot el món quan
estiguin justificades i suposin un benefici per als interessos de la UE.
En tot cas, el país de destí no pot ser Espanya ni el de residència de l’aspirant durant el curs.
Actualment tenim un conveni bilateral amb els següents socis:
Vilnius College of Design (Lituània), Art Academy of Latvia (Letònia), Pedagogical University of
Cracow (Polònia), Estonian Academy of Arts, ESAD Matosinhos (Portugal), ESAP Porto,
University of Zagreb (Croàcia) i SERP Lyon (França).
No obstant, si la persona seleccionada té una invitació o el contacte d'una institució d’educació
superior amb ECHE no sòcia, o bé d’una empresa del sector, també es pot considerar la
mobilitat.

Qui pot participar en la convocatòria?
Pot participar tot el personal en actiu de l'Escola d'Art i Superior de Disseny Serra i Abella.
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Duració de les activitats
●

Oferim estades d’entre 2 i 5 dies a qualsevol dels països del programa Erasmus.

●

5 dies a qualsevol dels països associats.

●

A aquests, es podrà afegir dos dies de viatge, amb recolzament econòmic addicional.

●

En cas de viatge ecològic, fins a quatre dies, amb recolzament econòmic addicional.

Mobilitat combinada
És una combinació de mobilitat física i virtual. La component virtual pot consistir en treball
col·lectiu i simultani o el seguiment d’activitats en línia. Sotmès a la disponibilitat en la
institució de destí.

Programes intensius combinats
Són programes breus i intensius que utilitzen formes innovadores d’aprenentatge i
ensenyament, i que inclouen de manera obligatòria una component virtual de cooperació en
línia.
Demanen, com a mínim, la implicació de 3 institucions d’educació superior amb carta ECHE de
3 països diferents del programa. Grups d’estudiants i personal realitzaran una mobilitat física de
curta durada (5-30 dies) al país de la institució organitzadora, a com a part del programa.

Quan es fa la mobilitat?
●

A partir del moment en què l’aspirant és seleccionat i, preferentment, durant el 2n
semestre del curs 2021-2022.

●

Les dates no poden coincidir amb períodes d'avaluació i reclamacions de notes.

●

En tot cas, sempre s'ha de demanar permís a la direcció del centre.

5/8

PROGRAMA ERASMUS+ 2021 - KA 131 - HED - Convocatòria CFGS 2021-2022 - EASD Serra i Abella

Ajudes
Les ajudes econòmiques varien segons el país on es faci la mobilitat.
Grup 1

Països del programa: Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia,

120 € /dia

Liechtenstein, Luxemburg, Noruega i Suècia.
Països amb cost de
vida superior

Països associats de la regió 14: Illes Fèroe, Regne Unit, Suïssa.

Grup 2

Països del programa: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França,

105 € / dia

Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos i Portugal.
Països amb cost de
vida mitjà

Països associats de la regió 5: Andorra, Estat de la Ciutat del Vaticà,
Mònaco, San Marino.

Grup 3

Països del programa: Bulgària, Txèquia, Croàcia, Eslovàquia,

90 € / dia

Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord,
Països amb cost de

Polònia, Romania, Sèrbia i Turquia.

vida inferior

180 € / dia

Països associats de les regions 1-4 i 6-13.

Ajudes addicionals
●

Els aspirants amb discapacitat: 100 % de les despeses necessàries per a la mobilitat,
incloses les visites preparatòries i acompanyants.

●

Suport individual per al Viatge (estàndard).

●

Viatge ecològic sense ajuda de viaje: 50 € addicionals. Fins a 4 dies de suport
individual addicional para a cobrir dia de viatge, si és el cas.
Distàncies

Viatge estàndard

Viatge ecològic

Entre 100 i 499 km

180 €

210 €

Entre 500 i 1999 km

275 €

320 €

Entre 2000 i 2999 km

360 €

410 €

Entre 3000 i 3999 km

530 €

610 €

Entre 4000 i 7999 km

820 €

8000 km o més

1.500 €
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Com es demana i com es gestiona una mobilitat Erasmus+?
Durant les dates previstes (veure apartat “Calendari: dates clau”), cal enviar un email a l’adreça
erasmus.easd@gmail.com amb assumpte “Convocatòria Erasmus” adjuntant la documentació
següent (en PDF):
1. Formulari de sol·licitud (disponible a la web de l'escola, apartat Internacional >
Mobilitat > Personal Outgoing > Application form for teachers).
2. Document que acrediti el nivell d’idioma del país de destí (o d’anglès).
3. Projecte del Programa formatiu de la mobilitat.
4. Carta d’invitació de l’entitat de destí, si se’n té.
Un cop rebudes les sol·licituds, es citarà a tots els participants a una entrevista personal.

Barem de selecció
El barem que s’aplica en la selecció de sol·licitants té una puntuació màxima de 110 punts
distribuïts de la següent manera:
1. Participació en el programa Erasmus+ (fins a 30 punts)
Si no s’ha gaudit anteriorment d’una beca Erasmus+

30 punts

Si s’ha gaudit anteriorment d’una beca Erasmus+ el curs 18 – 19 o
abans

20 punts

Si s’ha gaudit anteriorment d’una beca Erasmus+ el curs 19 – 20

10 punts

Si s’ha gaudit anteriorment d’una beca Erasmus+ el curs 20 – 21

0 punts

2. Suport programa Erasmus+ (fins a 20 punts)
Acollida d’alumnat incoming a l’aula (10 punts/curs; màxim 20)

20 punts

3. Nivell d’idioma (fins a 20 punts)
Certificat B1 de la llengua de la institució de destí o anglès si està
contemplat en l’acord bilateral

10 punts
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Certificat B2 de la llengua de la institució de destí o anglès si està
contemplat en l’acord bilateral

15 punts

Certificat C1 de la llengua de la institució de destí o anglès si està
contemplat en l’acord bilateral

20 punts

●

Si el sol·licitant al·lega coneixements de dos o més idiomes contemplats com a
llengua de docència de la institució de destí, es computarà la que obtingui més
puntuació.

4. Programa de la mobilitat (fins a 30 punts)
Es valorarà la qualitat del programa formatiu i l'interès de la institució d'acollida a nivell
curricular, acadèmic o didàctic, així com la possibilitat de col·laboracions futures.
El projecte ha d'incloure:
●

Objectius de la mobilitat.

●

Informació bàsica de la institució d'acollida.

●

Detall de les activitats formatives.

●

Retorn: resultats i impacte desitjats per l'escola. Pla de difusió dels resultats.

5. Carta d’invitació de l’entitat de destí (10 punts)
En cas d’empat, es prioritzarà els sol·licitants que tinguin més puntuació a l’apartat 1.
A menys que hi hagi més places que sol·licituds, no es pot gaudir d’una beca Erasmus+ de
l’escola si ja es gaudeix d’una d’ESDAPC en el mateix curs.
La responsabilitat de valorar i baremar les sol·licituds és de la coordinació d'Erasmus
conjuntament amb la direcció del centre.

A partir de les sol·licituds ―i en funció de les places disponibles― es farà una selecció dels
aspirants. La resolució es publicarà al tauler d'anuncis d'Erasmus. A partir de la data de
publicació de la resolució (veure apartat “Calendari: dates clau”), s’obre un període de quatre
dies per a presentar al·legacions. Les al·legacions s’han de trametre al correu:
erasmus.easd@gmail.com
Els aspirants seleccionats, conjuntament amb la coordinació d’Erasmus, iniciaran els tràmits per
a dur a terme la mobilitat. L'aspirant seleccionat adquireix un ferm compromís en la seva
participació en el programa ERASMUS+.
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Assegurança i Targeta sanitària europea
Els aspirants seleccionats, abans de realitzar la mobilitat, hauran d’aportar obligatòriament una
assegurança que cobreixi:
●
●
●
●

El viatge (que inclogui deteriorament o pèrdua de l’equipatge);
Responsabilitat civil (que inclogui responsabilitat professional);
Accidents i malaltia greu (que inclogui la incapacidad temporal o permanent);
Expatriació.

Cal que em feu arribar una còpia de la pòlissa on s’especifiqui els conceptes i les dates de
cobertura de l’assegurança.
Es recomana també obtenir la targeta sanitària europea, gratuïta i que dóna accés a
l'assistència sanitària pública necessària al llarg de l’estada en el país de la UE i en les mateixes
condicions i al mateix cost (en alguns països, gratuït) que les persones d’aquest país.
Més informació i com obtenir-la: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es.

Curs d’idiomes (gratuït)
Les activitats de mobilitat es complementaran amb oportunitats d'aprenentatge de llengües a
través de l'eina de suport lingüístic en línia (OLS, per les sigles en anglès) d'Erasmus+ o altres
formes addicionals de suport lingüístic.

Calendari: dates clau
●

Presentació de sol·licituds: del 21 d’octubre al 18 de novembre

●

Resolució provisional de baremació i preselecció: 30 de novembre

●

Al·legacions: 30 novembre - 03 desembre (per correu electrònic)

●

Resolució definitiva aspirants seleccionats: 14 desembre

-----------------------------------------------------------El projecte "KA 131 - HED" està cofinançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut d'aquesta
convocatòria és responsabilitat exclusiva de l'EASD Serra i Abella i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a
la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que pugui fer de la informació aquí difosa.

