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FINALITAT I ABAST
El programa Erasmus+ 2014-20 s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia
Educació i Formació 2020 i en l'estratègia «Rethinking Education» i engloba totes les iniciatives
d'educació, formació, joventut i esport.
En matèria educativa comprén tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyança
superior i formació de persones adultes.
Aquest document descriu les possibles formes de participació d’un centre educatiu en el
programa Erasmus+, dins dels sectors d’Educació Escolar, Formació Professional i Persones
Adultes.

NORMATIVA
•

Reglament (UE) n °1288/2013 del Parlament Europe u i del Consell, d'11 de desembre de
2013, pel que es crea el programa «Erasmus+», d’educació, formació, joventut i esport de la
Unió i pel que es deroguen les Decisions en

nº 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y

1298/2008/CE
•

Resolució de 20 de febrer de 2017 , de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del
Multilingüisme, per la qual s’aproven les instruccions d’acollida d’estudiants d’educació
superior Erasmus+ per a la realització de pràctiques en centres educatius valencians.

•

Resolució de 8 de juliol de 2019 , de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
Professional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es reconeix la
participació dels i de les docents en els projectes d'innovació educativa a través del
programa europeu Erasmus+.
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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
Anualment, es publica la convocatòria de propostes del Programa Erasmus+. Convocatòria
de Propostes 2019 — EAC/A03/2018 — Programa Erasmus+
L’agència nacional en matèria d’educació és el Servei Espanyol per a la
Internacionalització de l’Educació (SEPIE). Al seu espai web, es publiquen totes les instruccions
per a poder presentar projectes educatius i sol·licitar subvenció sota el paraigua del Programa
Erasmus+.
En funció de les necessitats dels centres, hi ha dues accions claus fonamentals:
ACCIÓ CLAU 1 (KA1)
Els projectes Erasmus+ d’acció clau 1 (KA1) proposen la mobilitat del personal per a
l’aprenentatge i la millora de les seues competències professionals.
Aquesta acció clau recolza la mobilitat dels educands i del personal amb oportunitats
perquè els estudiants, estudiants en pràctiques i jóvens, així com els professors universitaris i
d'altres nivells, formadors, treballadors en l'àmbit de la joventut, personal d'institucions
educatives i organitzacions de la societat civil, emprenguen una experiència d'aprenentatge o
professional en un altre país.
Sectors:
•

Educació Escolar
◦ KA101: Mobilitat de personal d’Educació Escolar

•

Formació Professional
◦ KA102: Mobilitat d’estudiants i personal de Formació Professional
◦ KA116: Mobilitat d’estudiants i personal d’FP amb Carta de Mobilitat d’FP
◦ KA109: Carta de Mobilitat de Formació Professional

•

Educació Superior
◦ KA103: Mobilitat d’Educació Superior entre països del programa
◦ KA107: Mobilitat d’Educació Superior entre països del programa i associats
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◦ KA108: Acreditació de Consorcis de Mobilitat d’Educació Superior
•

Educació de Persones Adultes
◦ KA104: Mobilitat de persones d’Educació de Persones Adultes

En funció del tipus de projecte i del sector a qui va dirigit (educació escolar, adults,
formació professional o superior), caldrà seguir un procediment i emprar uns formularis o altres.
ACCIÓ CLAU 2 (KA2)
Els projectes Erasmus+ d’acció clau 2 (KA2) són projectes d’associacions per a l’intercanvi
de bones pràctiques i/o la innovació.
Sectors:
•

Educació Escolar
◦ KA201: Associacions Estratègiques en l’àmbit d’Educació Escolar
◦ KA229: Associacions d’Intercanvi Escolar

•

Formació Professional
◦ KA202: Associacions Estratègiques en l’àmbit de la Formació Professional

•

Educació Superior
◦ KA203: Associacions Estratègiques en l’àmbit d’Educació Superior

•

Educació de Persones Adultes
◦ KA204: Associacions Estratègiques en l’àmbit d’Educació de Persones Adultes

Per a la presentació de projectes i sol·licitud de subvencions del programa Erasmus+, els
formularis canviaran anualment. http://sepie.es/convocatoria/index.html
Podeu trobar més informació del procediment a la pàgina web:
http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/programes-europeus
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RESULTATS
Plataforma de resultats dels projectes Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

DICCIONARI DEL RECURS
La definició de les següents paraules clau relacionades amb aquest recurs les pots trobar al
següent enllaç: http://www.gestoreducatiu.gva.es/va/diccionari
► D_0138: Acció clau 1 (KA1) del programa Erasmus+
► D_0139: Acció clau 2 (KA2) del programa Erasmus+

ENTITATS I INSTITUCIONS
► Servei d’Idiomes i Programes Europeus
http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/programes-europeus
► Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE)
www.sepie.es
► Erasmus+
http://www.erasmusplus.gob.es/
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