Programes de mobilitat internacional
Activitats de mobilitat d'alumnat i professorat.
Programa Erasmus.

Cartes Erasmus: Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
Grups objectiu de la mobilitat.
• Alumnat: estudiants de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior
• Professorat
L’Institut Pere Martell participa en activitats de mobilitat des de fa més de 10
anys. del Programa Erasmus, amb la finalitat de millorar la qualitat de la
formació professional que ofereix, les competències lingüístiques i interculturals
del seu alumnat i del seu professorat, i la inserció laboral.
Què és l’OAPEE i Erasmus +
L'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE) és l'Agència
Nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d'impacte del nou programa
Erasmus + en l'àmbit de l'educació i la formació (2014-2020) i del Programa
d'Aprenentatge Permanent (PAP ) 2007-2013. A més, coordina i participa en
Projectes nacionals i internacionals
Erasmus + va entrar en vigor l'1 de gener del 2014 amb la finalitat
d'incrementar les competències i l'ocupabilitat, així com donar suport als
sistemes d'educació, formació, joventut i esport.
Erasmus + reuneix tots els programes actuals de la Unió Europea en aquestes
matèries, inclòs el Programa d'Aprenentatge Permanent (PAP) i els seus
programes sectorials (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig); el
programa Joventut en Acció i els cinc programes internacionals de cooperació
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i el programa de cooperació amb els
països industrialitzats).
El nou programa Erasmus + oferirà noves oportunitats d'estudi, formació,
experiència laboral o voluntariat a l'estranger a més de 4 milions de persones.
Són diverses les estratègies de la Comissió Europea que han servit de marc
europeu per a aquest nou programa, concretament, l'estratègia Europa 2020,
l'estratègia Educació i Formació 2020 i l'estratègia Rethinking Education, les
quals han estat dissenyades per aconseguir, entre tots, una Europa millor, sent
assumides per tots els estats membres, inclòs Espanya, amb l'objectiu
d'aconseguir una Europa que generi millors nivells d'ocupació, un augment de
la productivitat i una major cohesió social.

Estratègia general de la mobilitat
•
•
•

•

•
•
•
•

Ampliació del nombre de mobilitats d’alumnes, obrir la mobilitat a totes
les famílies professionals i nivells educatius
Ampliació dels grups objectiu
Reconeixement de la mobilitat Erasmus per aprovar el mòdul de
Formació Pràctica en Centres de Treball (reconeixements ECTS).
Certificat de l’estada internacional firmat per l’organització d’origen,
intermediària i per l’empresa.
Difusió externa d’experiències i resultats. Difusió interna i reconeixement
institucional de l’alumnat i professorat que participa en el programa
Erasmus.
Selecció d’alumnat i professorat candidats garantint l’absència de
qualsevol tipus de discriminació i la igualtat d’oportunitats.
Selecció de socis i empreses d’altres països europeus que presenten
aspectes diferencials i innovadors respecte de las empreses locals.
Realització de projectes d’innovació i transferència tecnològica amb
socis (empreses i instituts professionals) transnacionals.
Realització de visites a centres educatius de rellevància internacional per
estudiar el seu sistema de gestió i governança.

Objectius del programa de mobilitat de l’Institut Pere Martell
1. Reforçar la qualitat dels programes formatius de totes les famílies
professionals mitjançant la mobilitat d’alumnat i de professorat i la
cooperació transnacional.
2. Millorar el reconeixement social de la formació professional.
3. Incrementar el rendiment acadèmic i les competències professionals de
l’alumnat.
4. Incrementar el rendiment acadèmic i les competències professionals de
l’alumnat.
5. Incrementar el rendiment acadèmic i les competències professionals del
professorat del centre per a que sigui capaç de traspassar-lo a l’alumnat
6. Reforçar la relació entre l’escola i l’empresa
DESTINATARIS
1.- Alumnat
La mobilitat dels estudiants de formació professional, per a la realització de
pràctiques en empreses de països europeus.
Criteris de selecció d'alumnat
Sol·licitud d'estades de mobilitat.
Mobilitat d'estudiants per a pràctiques
El període de pràctiques és l'estada durant un període de temps en una
empresa o organització d'un altre país participant, i té per finalitat contribuir que

les persones s'adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària,
adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió l'entorn econòmic
i social del país en qüestió, a la vegada que adquireixen experiència laboral.
Aquestes pràctiques poden anar acompanyades, en cas necessari, de cursos
de preparació o de cursos d'actualització en la llengua d'acollida o de treball.
Podran participar els estudiants d'institucions d'educació superior que tinguin
una Carta Universitària Erasmus ampliada (eUCP / X).
Les organitzacions d'acollida per a les pràctiques d'estudiants poden ser
empreses, centres de formació, centres d'investigació i altres organitzacions.
Les característiques de les pràctiques d'estudiants són:
La institució d'ensenyament superior d'origen ha d'atorgar el seu ple
reconeixement al període de pràctiques a l'estranger.
L'estudiant ha de rebre un acord de formació relatiu al programa del període de
pràctiques; aquest acord ha de ser aprovat per la institució d'educació superior
d'origen i l'organització d'acollida.
El període de pràctiques ha d'estar cobert per un acord de pràctiques aprovat
per la institució d'educació superior d'origen, el consorci d'origen (si escau), la
institució d'acollida i el beneficiari.
Qui pot sol·licitar ajuts per a mobilitat d'estudiants per a pràctiques?
Institucions d'educació superior en possessió d'una Carta Universitària
Erasmus ampliada (eUCP / X).
Durada
En grau mitjà és d'un mes. en el cas d'estudiants matriculats en un cicle de
formació professional de grau superior, la durada mínima és de dos mesos.
Activitats finançades
Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals
derivades de la mobilitat dels estudiants (principalment despeses de viatge i de
manutenció) derivats de l'estada a l'estranger
Àrees geogràfiques de destí
En els cursos anteriors, l’Institut Pere Martell ha cercat i signat convenis de
col·laboració amb diversos socis, repartits per tota Europa. Aquests socis
poden ser tant centres de formació professional com empreses de sectors afins
als nostres estudis:

Convenis amb centres de formació i empreses europeus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orleans, França
Florència, Itàlia
Viborg, Dinamarca
Mikolow, Polònia
Vilnius, Lituània
Gal·les, Regne Unit
Londres, Regne Unit
Dortmund, Alemania
La Valetta, Malta

2.- Professorat
La mobilitat de Formació per a personal docent s'inscriu en l'ampli objectiu de la
formació de personal i engloba dos tipus de mobilitat:
Modalitats:
a) Mobilitat de personal d'una institució d'educació superior a una
empresa.
L'objectiu és permetre que els beneficiaris aprenguin de la transferència de
coneixements o de competències i adquireixin aptituds pràctiques. Les
activitats poden ser molt variades: seminaris, tallers, cursos i conferències,
períodes de formació pràctica, breus comissions de serveis, etc.
b) Mobilitat de personal docent i no docent d'una institució d'educació
superior a una altra institució d'educació superior sòcia (per la qual cosa
no cal signar un acord interinstitucional).
L'objectiu és permetre que els beneficiaris aprenguin de les experiències i
bones pràctiques de la institució sòcia i millorin les aptituds que requereix el
seu actual lloc de treball. La principal activitat és una breu estada a la institució
sòcia que pot denominar-se de diverses maneres: breus comissions de serveis,
observació de professionals, visites d'estudis, etc.
Podrà participar personal docent i no docent d'institucions d'educació superior
que tinguin una Carta Universitària Erasmus (EUC / X).
La selecció correspon a la institució d'educació superior d'origen.
A efectes de la concessió de l'ajut, és indispensable presentar un programa de
formació acceptat per la institució d'origen i d'acollida o per l'empresa. El
programa ha d'incloure com a mínim: l'objectiu global i els objectius específics,
els resultats que s'espera obtenir amb les activitats de formació o aprenentatge
i una possible programació del període de formació.

Qui pot sol·licitar ajudes per a la mobilitat de personal per a formació?
Institucions d'educació superior en possessió d'una Carta Universitària
Erasmus (EUC / X).
Durada:
Mínim 1 setmana. Màxim 6 setmanes. L'Agència Nacional finançarà com a
màxim una setmana.
Activitats finançades:
Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses de viatge i
de manutenció.

Més informació
mailto:mobilitat@institutperemartell.cat

