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1. Què és Erasmus+?
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Aprenentatge permanent
Desenvolupament

És el programa de la Unió Europea 
per a l’Educació, la Formació i 
l'Esport

És clau per assolir els objectius  de les polítiques europees:
o L’Espai Europeu d’Educació 2025
o Pla d’Acció Digital 2021-2027
o Estratègia de la UE per a la Joventut
o Pla de la UE per a l’Esport 
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Ofereix oportunitats de mobilitat i de cooperació a tots els 
àmbits de l’Educació i de la Formació

Educació 
de persones 

d’adultes

Formació 
professional

Educació 
escolar

Educació 
superior

1. Què és Erasmus+?
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70%

30%

Mobilitat Cooperació

10 milions de participants

Pressupost de
+ 26,2 milions €

+ 40 països

1. Què és Erasmus+?



Marc estratègic de la CE per a la millora educativa

 Espai Europeu de l’Educació per al 2025

 Pla d’Acció d’Educació Digital 2021-27
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Comunicació de la CE al Parlament Europeu, el Consell, el Comitè
Econòmic i Social Europeu i el Comitè de les Regions per assolir
l’Espai Europeu d’Educació el 2025. COM 2020 (30.09.20).



2. L’Espai Europeu d’Educació per al 2025
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I

Les mobilitats són la normalitat

Reconeixement d’estudis

Dues llengües estrangeres

Educació de qualitat per a tothom

Identitat europea, patrimoni cultural i diversitat

Objectius per al 
2025

1

2

3

4

5



2. L’Espai Europeu d’Educació per al 2025

I

Millora de la qualitat educativa

Inclusió i igualtat de gènere

Transicions ecològiques i digitals

Suport i millora del professorat

Reforç a l’educació superior

Dimensió geopolítica

Dimensions
1

2

3

4

5

6

FONS NEXT 
GENERATION



2. L’Espai Europeu d’Educació per al 2025
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Edat població Situació Índex ref.
15 anys Rendiment baix en

lectura, matemàtiques i ciències
< 15%

14 anys Rendiment baix en
comp. digitals

< 15%

20 - 24 anys Amb batxillerat o
FP de grau mitjà

> 90%

3 anys Educació
Infantil

> 98%

30 - 34 anys Titulats 
superiors

> 50%

Adults En formació > 50%
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3. El Pla d’Acció d’Educació Digital (2021-27)

Adaptar l’educació i la formació a l’era digital



4. Prioritats horitzontals d’Erasmus+
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Medi ambient i lluita 
contra el canvi climàtic

Transformació digital

Inclusió i diversitat

Participació en la vida 
democràtica



Àmbits Escolar i de Persones adultes

25 de maig de 2021

Quina és l’estructura del 
nou programa 

Erasmus+ 2021-2027?



5. Quina és l’estructura del programa Erasmus+?

Accions Erasmus+

Accions gestionades 
per l’Agència Executiva
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Accions gestionades 
per l’Agència Nacional

www.sepie.es www.eacea.ec.europa.eu



5. Quina és l’estructura del programa Erasmus+?

Erasmus+

Acció clau 1
KA1

Mobilitat

Acció clau 2
KA2

Cooperació

Acció clau 3
KA3

Polítiques 

Accions Jean Monnet

14



6. Quina és l’arquitectura de l’acció KA1?
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KA122

Acreditacions en formació
professional, educació escolar i
de persones adultes

Mobilitat d’estudiants i de
personal

KA120

M
ob
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ta

t



6. Quins són els objectius de KA1? 

Àmbit Objectius generals Objectius específics

Escolar

Reforçar la dimensió europea de 
l’ensenyament i l’aprenentatge

o fomentant els valors de la 
inclusió, la tolerància i la 
participació democràtica

o promovent el 
coneixement del
patrimoni europeu comú 
i la diversitat

o ajudant al desenvolupament de 
les xarxes professionals a 
Europa

o Millorar la qualitat de 
l'ensenyament i de 
l’aprenentatge

o Col·laborar en la 
creació de l’Espai
Europeu d’Educació

Adults

o Col·laborar en la 
creació de l’Espai
Europeu d’Educació

Pàg. 71 GUIA Erasmus+

http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_es.pdf


Àmbit Criteris d’admissibilitat

Escolar

1) Centres escolars d’educació infantil, primària o
secundaria. 

2) Institucions públiques de formació del professorat en
actiu que depenen de les conselleries o delegacions
territorials d’Educació: CRP; CdA?

Adults

1) Organitzacions que imparteixen educació formal, informal 
i no formal de persones adultes.

2) Institucions públiques de formació del professorat en
actiu que depenen de les conselleries
o delegacions territorials d’Educació: CRP. CdA?

6. Quins són els criteris d’admissibilitat de KA1? 



6. Quines són les mobilitats de KA1? 



6. Quines són les categories pressupostàries de KA1? 

Categoria Concepte despeses
Suport individual Manutenció

Viatges Viatge - Desplaçaments ecològics

Suport a la inclusió Addicionals per participants amb menys
oportunitats i acompanyants

Despeses excepcionals Garantia  financera.
Viatge d’alta despesa

Visites preparatòries Viatge i estada
Suport organitzatiu Altres despeses no cobertes

Taxes cursos Matrícules en  cursos i formació
Suport lingüístic Despeses de materials  i formació

d’aprenentatge de llengües a participants. 
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7. Cal reinventar-se per participar a Erasmus+?

👉👉 Motors de projectes innovadors col·laboratius, bones 
pràctiques educatives, projectes compartits, estades, 
crèdits de  síntesi,…)

👉👉 Col·laboradors de la formació dels docents

👉👉 Vinculats als centres (Xarxa/ Comunitat)
● Consens dels objectius d’aprenentatge 
● Treball previ i posterior
● Activitats didàctiques compartides

👉👉 Impulsors de l’aprenentatge competencial i la integració 
de  les activitats curriculars al centre
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Sense sol·licitud

Membre d’un consorci

Amfitrió ( acollidor)

7. Com poden participar els Serveis Educatius al KA1? 

1 KA120 ACREDITACIÓ E+

2

3

KA122 Projectes de curta durada



7. Com poden participar els Serveis Educatius al KA1? 

KA120

KA120 SCH

1 ACREDITACIÓ E+

KA120 ADU
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7. Com poden participar els Serveis Educatius al KA1? 

KA1201 ACREDITACIÓ E+

Avantatges si som una institució acreditada

 Finançament estable durant el període de 
durada de l’acreditació (fins a 2027).

 Assoliment d’objectius a llarg termini.

 Desenvolupament d’estratègies d’acord amb 
les necessitats pròpies i conjunturals.

 Noves col·laboracions internacionals.

 Millora de la gestió de la internacionalització i 
de les activitats d'ensenyament-aprenentatge.

24



7. Com poden participar els Serveis Educatius al KA1? 

KA1201 ACREDITACIÓ E+

INDIVIDUAL CONSORCI
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Què és un consorci Erasmus+?

Un grup de centres educatius que implementen activitats de 
mobilitat en el marc d'un Pla Erasmus conjunt sota el paraigües del 
Coordinador

Què és un Pla Erasmus?
Un pla de millora de la institució (organització, professorat, alumnat) 
a través de les oportunitats de mobilitat que ofereix l’Erasmus+. 

c)
d)

7. Com poden participar els Serveis Educatius al KA1? 

KA1201 ACREDITACIÓ E+
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7. Com poden participar els Serveis Educatius?

Limitacions en la 
capacitat de gestió

Iconos diseñados por <a href="https://www.flaticon.es/autores/eucalyp" title="Eucalyp">Eucalyp</a> from 
<a href="https://www.flaticon.es/" title="Flaticon"> www.flaticon.es</a>

Canvis organitzatius i 
pedagògics

Projectes
d’interès temàtic

27



7. Què pot impulsar un Consorci KA1?

Internacionalització de l'aprenentatge

Xarxes de centres

Projectes innovadors

Disseny de pràctiques educatives 

Plans de formació de zona

Aprenentatge entre iguals

Millora professional 

28
https://sites.google.com/educarex.es/consorcioerasmus
/presentaci%C3%B3n?authuser=0



7. Què pot impulsar un Consorci KA1?
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https://serveiseducatius.xtec.cat/santacolomag/el-nostre-projecte-erasmus-2019-2020/projecte/
https://sites.google.com/educarex.es/consorcioerasmus/presentaci%C3%B3n?authuser=0
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES01-KA101-061158
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/keyword=steam%2520for%25202&activityYears%5B0%5D=2019&matchAllCountries=false


7. Com poden participar els Serveis Educatius al KA1? 

KA122 SCH KA122 ADU

2 KA122 Projectes de curta durada

Durada del projecte: 
de 6 a 18 mesos

Nre. de sol·licituds: 
1 per convocatòria i màxim 3 
subvencions en 5 anys.

Nre. de participants: 
30 com a màxim + 
acompanyants

30



8. Quina és l’arquitectura de l’acció KA2?
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Associacions per a la cooperació

1. Associacions de petita escala

2. Associacions per a la cooperació 

KA210

Associacions d’excel·lència 

KA220

Acadèmies de professorat 
Erasmus+

C
oo

pe
ra

ci
ó



Intercanviar bones pràctiques amb socis 
d’altres països i crear xarxes transnacionals. 

8.Quins són els objectius de les
associacions per a la cooperació KA2? 

Adquirir experiència en cooperació  internacional

Desenvolupar i enfortir les seves capacitats
(formació del personal, competències
pràctiques i digitals, millorar la qualitat de les
activitats de l’organització...)

Produir resultats conjunts amb una dimensió  europea, de 
caràcter innovador i d’alta qualitat

32



Abordar els desavantatges en termes d'aprenentatge, l'abandonament escolar
prematur i el domini insuficient de les competències bàsiques

Educació escolar

Fomentar un enfocament global de l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües 

Promoure l'interès i l'excel·lència en la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les 
matemàtiques (STEM) i l'enfocament STEAM. 

8. Quines són les prioritats específiques de 
les Associacions per a la cooperació KA2? 

Desenvolupar les competències clau 

Ajudar el professorat, els directors dels centres escolars i altres professionals 
relacionats amb l'ensenyament

Desenvolupar sistemes d'atenció i educació de la primera infància d'alta qualitat

Reconèixer els resultats d'aprenentatge dels participants en la mobilitat 
educativa transfronterera

33



Millorar la disponibilitat d'oportunitats d'aprenentatge d'alta qualitat per a les 
persones adultes

Educació de persones adultes

8. Quines són les prioritats específiques de
les Associacions per a la cooperació KA2? 

.

Crear itineraris de millora de les capacitats, millorar l'accessibilitat i augmentar la 
implantació de l'educació de persones adultes

Millorar les competències dels educadors i altre personal involucrat en 
l'educació de persones adultes

Millorar la garantia de la qualitat en l'àmbit de l'educació de persones adultes 

.

Desenvolupar centres d'aprenentatge orientats al futur

Promoure el programa Erasmus + entre tots els ciutadans i les diferents generacions

34



9. Com poden participar els Serveis Educatius al KA2? 

KA210 SCH KA 210 ADU

KA 210 Projectes de petita escala1
Destinatari: organitzacions
amb poca experiència E+
Institucions sòcies: 2 mínim 
Durada del projecte: 
de 6 a 24 mesos.
Nre. de sol·licituds: 
1 per associació i AN
Subvenció: Mínim 30.000€  
Màxim 60.000€ 
Prioritats: horitzontal / 
específica / nacional

Centres de formació del professorat,
universitats, biblioteques, museus
ONG, associacions, empreses...
amb objectius propis de l’àmbit
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9. Com poden participar els Serveis Educatius al KA2? 

KA220 SCH KA 220 ADU

KA 220 Associacions per a la cooperació2
Destinatari: qualsevol
organització
Institucions sòcies: 3 mínim 
Durada del projecte: 
de 12 a 36 mesos.
Nº de sol·licituds: 
1 per associació i AN
Subvenció: Mínim 100.000€  
Màxim 400.000€ 
Prioritats: horitzontal / 
específica 

Centres de formació del professorat,
universitats, biblioteques, museus,
ONG, associacions, empreses...
amb objectius propis de l’àmbit

36



SE
RV

IC
IO

ES
PA

Ñ
O

LP
AR

A
LA

IN
TE

RN
AC

IO
N

AL
IZ

AC
IÓ

N
D

E 
LA

 E
D

U
CA

CI
Ó

N

Exemples de resultats

 Bases de dades informatitzades 

 El desenvolupament d'una part o un currículum complet

 Recursos educatius oberts; un portal educatiu

 Una guia metodològica susceptible de ser publicada

 Un programari específic

 Eines TIC originals, creades en el projecte.

9. Com poden participar els Serveis Educatius al KA2? 
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Objectius: augmentar la 
qualitat de l’ensenyament 
de les ciències naturals 
mitjançant exemples basats 
en els oceans. 

Participants: 6 socis 
escolars i 8 investigadors 
de Suècia, Alemanya, 
Espanya i EUA 

Grup meta: docents i discents, per augmentar l’alfabetització mediàtica
i oceànica, i estimular un enfocament col·laboratiu basat en PBL,
habilitats lingüístiques, comprensió geogràfica, consciència ambiental global
i local, i una major competència social

Productes: propostes pedagògiques, tutorials, MOOCS, activitats virtuals...

9. Com poden participar els Serveis Educatius al KA2? 
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Objectius: augmentar la 
qualitat de l’ensenyament 
de les ciències naturals 
mitjançant exemples basats 
en els oceans. 

Participants: 6 socis 
escolars i 8 investigadors 
de Suècia, Alemanya, 
Espanya i EUA 

Grup meta: docents i discents per augmentar l’alfabetització mediàtica
i oceànica, i estimular un enfocament col·laboratiu basat en PBL,
habilitats lingüístiques, comprensió geogràfica, consciència ambiental global
i local i una major competència social

Productes: propostes pedagògiques, tutorials, MOOCS, activitats virtuals...

9. Com poden participar els Serveis Educatius al KA2? 

https://virtue.gmbl.se/ca


9. Quins són els objectius de les
acadèmies de professorat KA2? 

Promoure mètodes d’ensenyament innovadors

Dissenyar mòduls d’aprenentatge d’acord amb les 
prioritats de la UE

Oferta conjunta d‘aprenentatge amb dimensió europea

Estudis, recerca, sondejos

Promoure les eines digitals

Crear xarxes i comunitats de pràctiques de proveïdors 
de formació i formació de professorat (acadèmies)

<
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Destinataris: 
Mínim 

2 proveïdors de formació inicial de professors reconeguts a nivell
nacional de dos països diferents del Programa
1 proveïdor reconegut nacionalment de desenvolupament
professional continu (formació continuada) per a professors.
1 escola de pràctiques/formació com a soci de ple dret o associat

Pot incloure també 
Altres organitzacions amb experiència rellevant en la formació del 
professorat i/o organismes que defineixin les normes, les 
qualificacions o la garantia de qualitat per a la formació del 
professorat.

9. Com poden participar els 
Serveis Educatius a les Teacher Academies? 

41



Institucions sòcies: Mínim 3 socis titulars d’un mínim de 3 països del 
programa (inclosos almenys 2 estats membres de la UE)
Durada del projecte:  3 anys
Nre. de sol·licituds:  1 per associació i AN
Subvenció: Màxim 1.500.000 € 
Sol·licitud: 7 de setembre 2021

ERASMUS-EDU-2021-PEX- TEACH-ACA

EACEA-EPLUS-TEACHER  

ACADEMIES@ec.europa.eu

Formació en línea al juny: 

més informació al web EACEA (europa.eu)

42

9. Com poden participar els 
Serveis Educatius a les Teacher Academies? 

mailto:ACADEMIES@ec.europa.eu
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
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Formació de professorat

Accions Jean Monnet

Objectius :
Incrementar el coneixement sobre la Unió Europea a les escoles
i a les institucions d’ensenyament dels països del programa per ser 
més participatius.

Donar suport als proveïdors d’educació en el disseny i  
desenvolupament d’activitats de formació actualitzatdes sobre 
qüestions de la Unió Europea per a docents en centres educatius.

10. Com poden participar els 
Serveis Educatius en les accions Jean Monnet? 
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Destinataris: 
1 institució d'educació superior o 
1 institut / agència de formació del professorat 
que ofereixi formació inicial i / o continuada als professors 
d'escoles 
Requisits:
Formació formal amb certificat. Les activitats han d’incloure 
mesures de suport als participants: viatges i subsistència, llibres 
de  text, exempció de taxes
Durada del projecte: 3 anys
Subvenció: màxim per projecte 300.000 €

Accions Jean Monnet

ERASMUS-JMO-2021-OFET-TT
EACEA-AJM@ec.europa.eu

10. Com poden participar els 
Serveis Educatius en les accions Jean Monnet? 

mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu
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Formació de professorat

Com poden participar els Serveis Educatius ?



Àmbits Educació Escolar i de Persones Adultes

Sub-direcció General de Plurilingüisme

Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen

Unitat de programes internacionals

Serveis Territorials / Consorci

46

11. Suport per dissenyar projectes Erasmus+

mailto:erasmusplus@xtec.cat
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Orientació en el disseny inicial de projectes

Assistència tècnica: gestió del Portal del participant, 
sol·licitud de PIC/OID...

Assessorament en la gestió administrativa (gestió 
econòmica, mobilitats) i interpretació dels convenis

Detecció de bones pràctiques i suport a la difusió

Coordinació amb el SEPIE

Organització de sessions (centralitzades o per ST) per 
compartir projectes i impulsar-ne de nous

11. Suport per dissenyar projectes Erasmus+



Formacions Erasmus+ Sectors escolar i d’adults
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Erasmus+
ERASMUS+ eTwinning
Acció KA1: Seminari per a 
○ Projectes sol·licitants 
○ Projectes en curs

Tallers territorials
○ Obrim un projecte 

eTwinning
○ eTwinning.Taller

d’aprofundiment
○ etwinning i 

Erasmus+

Acció KA2: Seminari per a
○ Projectes sol·licitants 
○ Projectes en curs

Formació per a centres i institucions sol·licitants
projectes internacionals Erasmus+ KA120 a 
la convocatòria 2021

3 sessions
1ª sessió 
Juliol 21

ACREDITACIONS 
Termini sol·licitud 19 d’octubre 2021

11. Suport per dissenyar projectes Erasmus+



Obrim les finestres al món amb Erasmus+?
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Sectors Escolar i de Persones adultes

25 de maig de 2021

erasmusplus@xtec.cat

Unitat de Projectes Internacionals  
Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen

Erasmus+ 2021-2027

Moltes gràcies!

mailto:erasmusplus@xtec.cat
https://projectes.xtec.cat/internacional/
https://projectes.xtec.cat/internacional/
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