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PROGRAMA GENERAL ERASMUS +

PRINCIPIS FONAMENTALS

• Assegurar la no discriminació establerta al programa i la igualtat d'accés i
oportunitats a les persones participants de tots els orígens.

• Garantir el ple reconeixement de les activitats i satisfactòriament acabats, dels
períodes de pràctiques quant a l'obtenció de la titulació a l'Educació Superior.

• Publicar anualment la convocatòria al lloc web de la Institució amb suficient
antelació als períodes de mobilitat, de manera que sigui transparent per a totes les
parts i permetre que l'alumnat mòbil pugui prendre decisions ben informades sobre
el programa.

• Dur a terme la mobilitat només en el marc dels acords previs entre les institucions.
Aquests acords estableixen les funcions i responsabilitats de les diferents parts,
així com el seu compromís amb els criteris de qualitat comuns en la selecció,
preparació, acolliment i integració dels qui hi participin.

• Assegurar que les persones participants sortints estan ben preparades per a la
mobilitat, incloent haver assolit el nivell necessari de competència lingüística.

• Assegurar que la mobilitat amb finalitats d'educació o de formació es basa en un
acord d'aprenentatge de l'alumnat i un acord de mobilitat per al personal validat
prèviament entre les institucions o les empreses d'origen i d'acollida i els
participants mòbils.

• Proporcionar assistència relacionada amb l'obtenció de visats, quan calgui, per als
qui hi participin.

• Proporcionar assistència en relació amb l'obtenció d'assegurances, quan calgui.
• Assegurar el tractament igualitari acadèmic i de serveis per a estudiants i personal

del centre, així com per a participants entrants.
• Integrar participants entrants a la vida quotidiana de la institució.
• Comptar amb assessorament adequat i els mecanismes de suport per als que hi

participen.
• Proporcionar suport lingüístic adequat als participants entrants.
• Acceptar totes les activitats indicades al contracte d'aprenentatge per a la

consecució de la Titulació, sempre que l'alumnat hagi completat satisfactòriament.
• Proporcionar als qui participin i a les seves institucions un registre complet, exacte i

puntual dels seus èxits al final del període de mobilitat.
• Suport a la reintegració dels i les participants i donar-los l'oportunitat, en tornar, per

aprofitar les seves experiències en benefici de la institució i els seus companys i
companyes.

• Assegurar que es va donar al personal participant un reconeixement pel seu
ensenyament i les activitats de formació dutes a terme durant el període de
mobilitat, basat en un de mobilitat.

• Assegurar que s'arriba a resultats sostenibles i equilibrats per a les persones sòcies
de cooperació.
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• Proporcionar suport rellevant per al personal i l'alumnat que participi en aquestes
activitats.

• Explotar els resultats dels projectes de manera que maximitzi el seu impacte en les
persones i les institucions participants i fomentar l'aprenentatge entre iguals amb la
comunitat acadèmica en general.

PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ

• Augmentar els nivells d'èxit per proporcionar l'alumnat i els investigadors i
investigadores que Europa necessita.

• Desenvolupament d'alternatives per a la realització de pràctiques en entitats de
diferents països de la Unió Europea.

• Propiciar la millora de la qualitat i la rellevància de l'educació superior.
• Foment de la participació d'ocupadors i ocupadores de les institucions del mercat

de treball en el disseny i l'execució dels programes.
• Foment d'una varietat més gran de les modalitats d'estudi: temps parcial,

semipresencial i l'educació contínua.
• Enfortiment de la qualitat mitjançant la mobilitat d'una cooperació transnacional.
• Introducció sistemàtica del programa de mobilitat d'aprenentatge al Curriculum, a

través del mòdul Formació en Centres de Treball.
• Vincular l'educació superior, la investigació i les empreses/entitats per assolir

l'excel·lència en el coneixement i el desenvolupament regional.
• Desenvolupament d'habilitats empresarials, creatives i la innovació a totes les

disciplines, a través del Mòdul d'Organització i Gestió d'Empreses, i del Mòdul de
Formació i Orientació Laboral.

• Millora de la gestió i el finançament. Facilitar l'accés a fonts alternatives de
finançament.

PROGRAMA ERASMUS (ERASMUS + POLICY STATEMENT)

A) SOCIS I SÒCIES

• Procediment per a Acords Interinstitucionals.
• Contactes amb entitats d’Intervenció Social, sol·licitant llocs de pràctiques.
• Pactar el Programa formatiu: Coneixements, capacitats o competències a adquirir,

pla formatiu del període de pràctiques, tasques de l'alumnat en pràctiques i pla de
seguiment i d’avaluació.

• Establir el Compromís de Qualitat de la Carta de l'alumnat Erasmus i les condicions
generals.

• Signatura dels acords per part de l'entitat d'enviament, l'entitat receptora i l'alumnat.
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B) ÀREES GEOGRÀFIQUES

En països de la Unió Europea, generalment aquells en què els alumnes sol·licitants tenen
un nivell demostrat en llengua estrangera. Els països amb més Acords interinstitucionals
són: Portugal (6), Irlanda (4), Bèlgica (2), França (1), Alemanya (1), Finlàndia (2), Itàlia (2)
i Holanda (1).

C) ESTRATÈGIA GENERAL

Objectius Generals, alumnat en pràctiques i professorat en formació:

• Reforçar la contribució de l'aprenentatge permanent a la cohesió social, la
ciutadania activa, el diàleg intercultural, la igualtat entre els homes i les dones i la
realització personal.

• Afavorir una participació més gran en l'aprenentatge permanent de persones de
totes les edats, incloses les que tenen necessitats especials i les pertanyents a
grups desafavorits, independentment del seu nivell socioeconòmic.

• Promoure l'aprenentatge de les llengües i la diversitat lingüística.
• Donar suport al desenvolupament, en l'àmbit de l'aprenentatge permanent, de

continguts, serveis, pedagogies i pràctiques innovadores i basats en les TIC.
• Reforçar la capacitat de l'aprenentatge permanent per crear un sentiment de

ciutadania europea, basat en la comprensió i el respecte dels drets humans i de la
democràcia, i fomentar la tolerància i el respecte cap a altres pobles i altres
cultures.

• Promoure la cooperació en matèria de garantia de la qualitat a tots els sectors de
l'educació i la formació a Europa.

IMPLEMENTACIÓ PROGRAMA ERASMUS +

INTRODUCCIÓ

L'IES Jordi de Sant Jordi, OID E10080244, certificat amb la Carta Erasmus d'Educació
Superior (ECHE 2020-2027), estableix un programa de 26 mesos dins de l'acció clau 1
(KA131) de Mobilitat per a l'aprenentatge a l'Educació Superior. Els cicles formatius de
grau superior que s'imparteixen són el d'integració social, animació sociocultural i turística,
educació infantil i promoció d'igualtat de gènere, dins de la família professional de serveis
socioculturals i a la comunitat.

Les activitats tenen un doble vessant:

A) Mobilitat de l’alumnat per a pràctiques. 4 beques.
B) Mobilitat de personal per a formació/docència. 4 beques.
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A) PROGRAMA MOBILITAT ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES

Característiques del Programa Erasmus + a l'IES Jordi de Sant Jordi:

• El programa Erasmus+ és un programa per a realitzar pràctiques formatives en un
país de la Unió Europea, per part de l'alumnat de Cicles Formatius de Grau
Superior (Short Cycle).

• Les dates de realització seran en un període de 3 mesos des de febrer fins a juny
de l'any en curs. Per al 2n període, es farà entre setembre i desembre.

• El període de pràctiques Erasmus+ es comptabilitza per al mòdul de FCT.
• El nombre de beques depèn de les concedides per l'EACEA, gestionades per

l'Agència Nacional (SEPIE).

Condicions per a la mobilitat:

• Pertànyer a un estat membre de la Unió Europea (o tindre residència permanent).
• Formar part de lalumnat de l'IES Jordi de Sant Jordi, matriculat en segon curs (o

tercer curs en modalitat nocturn), d’un Cicle Formatiu de Grau Superior.

Objectius específics per als beneficiaris i beneficiàries

• Analitzar la realitat existent al sector sociocultural al país de destinació.
• Millorar les habilitats i les capacitats individuals en la seva formació.
• Conèixer i participar en diversos projectes i activitats que tenen lloc al centre de

pràctiques al país de destinació.
• Formar part d'un equip format per professionals en una cultura diferent.
• Adquirir i practicar el vocabulari tècnic, per tal de facilitar la comprensió de la

pràctica professional al país d'acollida, així com una mobilitat laboral geogràfica
futura.

• Millorar l'experiència i l'autonomia personal.

Objectius específics per a l'organització d'enviament

• Completar l'experiència del nostre alumnat al centre de formació i de treball al
nostre entorn, al centre de treball del país d'acollida.

• Proporcionar al nostre alumnat la possibilitat de practicar a l'àrea dels serveis
socioculturals i a la comunitat, en un context diferent.

• Facilitar l'adquisició de la identitat i la maduresa professional per facilitar la seva
integració futura en el món laboral.

• Establir una relació amb el centre de mobilitat que faciliti les relacions per a la
mobilitat i d'intercanvi, així com enriquir i completar la nostra feina com a educadors
i educadores.
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Objectius específics per a l'organització d'acollida

• Iniciar un programa de relacions educatives amb un altre país de la Comunitat
Europea per capacitar els/les professionals que treballen al sector.

• Contrastar coneixements, recursos i metodologies d'ensenyament, inclosos els
centres de formació professional que imparteixen estudis socioculturals i els serveis
comunitaris i les organitzacions que treballen a l’àrea.

Activitats específiques per a l'alumnat

• Programar, optimitzar i gestionar les activitats dels programes del centre.
• Gestionar els recursos materials i tècnics i optimitzar la distribució d'aquestes

activitats.
• Gestionar i organitzar documentació generada per les activitats que cal

desenvolupar.
• Participar en el seguiment i la millora de les activitats proposades, oferint

alternatives.

B) PROGRAMA MOBILITAT PROFESSORAT EN FORMACIÓ/DOCÈNCIA

Objectius específics

• Contribuir al desenvolupament d'un aprenentatge permanent de qualitat i promoure
la innovació i la dimensió europea als sistemes i les pràctiques en aquest àmbit.

• Ajudar a millorar la qualitat, l'atractiu i l'accessibilitat de les oportunitats d'obtenir un
aprenentatge permanent disponibles als Estats membres.

• Conèixer les sortides professionals a les quals capaciten els estudis dels esmentats
cicles formatius de grau superior.

• Informar les persones responsables de les entitats del país de destinació de la
situació: Currículum dels CFGS, resultats d'aprenentatge de l'alumnat,empreses
col·laboradores, requisit d'ingrés als cicles, requisits d'accés a la FCT, etc...
d'aquestes titulacions al nostre centre educatiu.

Resultats esperats

• Mantenir la relació educatiu-formativa iniciada entre els centres (origen i destinació)
per a posteriors intercanvis.

• Augmentar el coneixement mutu entre les entitats col·laboradores.

Documentació

• Sol·licitud de certificat de la visita d’estudis per a cadascuna de les persones
beneficiàries.

• Realització d'una memòria del projecte realitzat.
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