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1- MOBILITAT D’ESTUDIS SUPERIORS D’ART DRAMÀTIC 

 
Els alumnes i el personal docent i no docent de l’ESADIB tenen la possibilitat de realitzar 
mobilitat internacional dins del Programa Erasmus+. Les mobilitats es podran dur a terme dins 
l’àmbit de la Unió Europea (països del programa), o a països associats segons el tipus de mobilitat. .  
 
Veure també el programa Erasmus+ d’una ullada: What is Erasmus+? | Erasmus+ (europa.eu), 
Erasmus+ factsheets | Erasmus+ (europa.eu) i les guies Erasmus The Erasmus+ Programme Guide 
| Erasmus+ (europa.eu). 

 
La beca constitueix una contribució de la UE a les despeses de viatge i manutenció dels 
participants, la matrícula s'abona a l’ESADIB i els estudiants estaran exempts d'abonar cap 
quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, a l’Escola Superior Artística de 
destinació. 
 
El llistat actualitzat d’institucions amb les quals l’acord bilateral està actiu es pot trobar aquí  
Choose your destination institution - European Online Application System (dreamapply.com), 
però existeix la possibilitat d’establir nous acords bilaterals amb institucions no llistades que 
puguin resultar d’interès, amb les que l’alumnat o el professorat hi estableixi contacte. 
 
No obstant, i donat que actualment s’està en procés de digitalització dels acords bilaterals, potser 
a l’enllaç no estan llistats encara tots. El llistat complet d’acords bilaterals que té l’ESADIB encara 
vigents durant el 2021-22 és:  
TAULA 1 – ACORDS BILATERAL DE L’ESADIB 
INSTITUCIÓ  
D’ESTUDIS SUPERIORS 

LOCALITAT I 
PAÍS 

TITULACIÓ 

Akadémia umení v Banskej Bystrici / AKU 
Banska Bystrica, 
Eslovàquia 

Graduat en Art Dramàtic, 
especialitat Interpretació 
textual 

Escola Superior de Artes e Design / ESAD. 
CR-IPL 
 

Caldas da Rainha, 
Portugal 

Graduat en Art Dramàtic, 
especialitat Interpretació 
textual 

Escola Superior de Teatro e cinema Lisboa, Portugal 
Graduat en Art Dramàtic, 
especialitat Interpretació 
textual 

Hochschule für Künste im Sozialen 
Ottersberg 

Ottersberg, 
Alemanya 

Graduat superior 
especialitat Arts, teràpia i 
pedagogia 

Music and Dance Faculty of the Academy 
of Performing Arts in Prague 

Praga, República 
Txeca 

Graduat en Art Dramàtic, 
especialitat Interpretació 
gestual 

École supérieure des Arts de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Brusel·les, Bèlgica 
Graduat en Art Dramàtic, 
especialitat Interpretació 
textual 

Universite Paul-Valery Montpellier 3 
Montpellier, 
França 

Graduat en Arts de 
l’espectacle. 

Fontys University of Applied Sciences 
 

Eindhoven, Països 
Baixos 

Graduat en Arts de 
l’espectacle. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/what-is-erasmus
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/statistics-and-factsheets/factsheets
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://aec.dreamapply.com/institutions/primaries?aec-partner=1572
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Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Frankfurt 

Frankfurt, 
Alemanya 

Diploma en Arts de 
l’espectacle (crèdits 
equivalents als de Grau). 
 

 
El programa europeu es gestiona a nivell estatal per les Agències Nacionals dels respectius països. 
El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), és l’organisme que gestiona 
el Programa Erasmus a Espanya, subvencionant les mobilitats d’estudis amb una aportació 
econòmica de caràcter semestral i anual. Existeix la possibilitat de realitzar una mobilitat amb 
Beca 0, en la qual l’estudiant pot dur a terme la seva mobilitat en igualtat de condicions i deures 
que els alumnes becats, però sense rebre cap fons europeu.   
 
Els drets i deures de l’estudiant i del personal docent i no docent Erasmus estan estipulats a la 
Carta Erasmus del centre. 
 
 
 

2- TIPUS DE MOBILITAT, REQUISITS GENERALS 
 

Els alumnes i el personal docent i no docent de l’ESADIB tenen la possibilitat de realitzar 
mobilitat a països del Programa i a Països associats  dins del Programa Erasmus +.  
En l’actualitat l’ESADIB, participa del programa ERASMUS+ a través del qual gestiona  mobilitats, 
tant sortints (de l’ESADIB a altres institucions) com entrants: 

- D’estudiants per estudis (SMS) 
- D’estudiants per pràctiques (SMT) 
- De professorat per docència (STA) 
- De professorat i personal adminstratiu per formació (STT) 

 
Per la mobilitat de sortida, els requisits i condicions generals  actualitzades (tipus de mobilitat, 
països on es pot efectuar mobilitat, període màxim de mobilitat física durant el cicle d’estudis 
etc) es troben a la Guia Erasmus+ (consultar la guia de l’any aplicable). La mobilitat entrant ha de 
ser des de països del programa. 
 
Per projectes 2021: Guia Erasmus+-anglès, veure des de pg. 48. 
 
Com a requisits generals, és necessari Ser ciutadà/ana d’un estat membre de la U.E. o estar 
en possessió d’un permís vàlid per residir a Espanya, a més d’estar en possessió de DNI o NIE 
espanyol durant el perídode de realització de la mobilitat, i ser titular o co-titular d’un compte 
corrent en una entitat bancària espanyola. 
 
Els requisits d’idioma estan estipulats segons el centre escollit, els nivells mínims habitual 
per accedir-hi són B1 o B2 (per alumnat, A1 o A2 per docents per realitzar formació), 
segons els centres. Existeix un suport online per a l’aprenentatge de l’idioma necessari 
(OLS) al qual podeu accedir en qualsevol moment, tant alumnes com personal, per 
adquirir competències lingüístiques.  A través d’aquesta plataforma, l’estudiant ha de fer 
un test inicial d’anivellament i pot accedir a un curs per a adquirir competències 
lingüístiques si és necessari. 
 
Els alumnes interessats, hauran de seguir el procediment de sol·licitud i selecció descrit a la 
normativa Erasmus de l’ESADIB,  que és condició imprescindible per poder efectuar mobilitats 
ERASMUS tant d’estudis com de pràctiques,  emplenant i presentant el formulari de sol·licitud 

http://sepie.es/
http://sepie.es/
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/sites/ERASMUS_CSMIB/Erasmus_ESADIB/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FERASMUS%5FCSMIB%2FErasmus%5FESADIB%2F02%2DCARTA%5FERASMUS%5F%28ECHE%29%2FCARTA%5FERASMUS%5F2021%2D2027%2F2021%2D27%5FErasmus%5FCharter%5Ffor%5FHigher%5FEducation%2Epdf&parent=%2Fsites%2FERASMUS%5FCSMIB%2FErasmus%5FESADIB%2F02%2DCARTA%5FERASMUS%5F%28ECHE%29%2FCARTA%5FERASMUS%5F2021%2D2027&p=true
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EdH0W76kTzJFhOYs7EoT5I4BQT-jt4pPlXAV_WDv90neqg?e=GpQvHm
https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-the-basics-of-22-languages-with-the-online-language-support
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que es troba a la pàgina web de l’escola (Erasmus – Esadib) dins els terminis establerts, durant 
l’any anterior que es vulgui efectuar mobilitat (el procediment de sol·licitud estarà 
disponible entre desembre i gener, dates concretes a determinar). 
 
Pels requisits específics, terminis, procediments de selecció i procediment a seguir 
una vegada seleccionats per efectuar  mobilitat, veure NORMATIVA ERASMUS 
ESADIB 2021-22. Es pot accedir a les normatives de cada projecte des de la web de l’escola 
(Erasmus – Esadib). 
 
Un cop seleccionats, podreu triar la vostra institució aquí o aquí, i enviar-hi sol·licitud de 
mobilitat ERASMUS Apply online! - European Online Application System (dreamapply.com). Es 
recomana que envieu sol·licitud a més d’una institució. 
 

1.1. Mobilitat d’Estudiants 
 
En tots els casos: 

- Cada estudiant pot fer un màxim de 12 mesos de mobilitat física per cicle (pg 49 Guia 
Erasmus+-anglès). 

- Per informació actualitzada, consultau les darreres guies Erasmus The Erasmus+ 
Programme Guide | Erasmus+ (europa.eu), o aquí teniu una versió en PDF pel projecte 
vigent de 2021 Guia Erasmus+-anglès (per projectes de 2021, anau a pàgina 41 i 
següents). 

- Per efectuar la mobilitat, s’ha de tenir la targeta de salut europea. 
- Trobareu informació a l’aplicació ERASMUS APP per dispositius mòbils.  

 
− Mobilitat d’Estudiants per Estudis (SMS, Student Mobilty for Studies) 

 
Aquest tipus s’adreça a alumnes d’institucions d’ensenyament superior que volen 
efectuar mobilitat. Parlam de mobilitat sortint (outgoing/outbound) en el cas de que un 
estudiant de l’ESADIB faci una mobilitat a un altra país, i de mobilitat entrant 
(incoming/inbound) en el cas d’estudiants d’altres països que vulguin efectuar una mobilitat 
a l’ESADIB. 
 
En efectuar mobilitats, l’estudiant es matricularà a l’ESADIB, i mitjançant l’acord 
d’aprenentatge, es triaran les assignatures a cursar a la institució d’acollida per la 
quantitat de crèdits de la que s’ha fet la matrícula (l’ideal és cursar el mateix número de 
crèdits que s’haurien cursat aquí, 30 per semestre). 
 
La mobilitat es pot realitzar a institucions superiors amb Carta Erasmus (ECHE) de 
països del programa, o institucions superiors de països associats amb les quals l’ESADIB 
tengui acord bilateral en el moment de la mobilitat (veure apartat 2).  Consultar també 
guia Erasmus+ (consultar la guia de l’any aplicable). 

 
- Per projectes 2021: Guia Erasmus+-anglès, veure des de pg. 48. 

 
Existeix la possibilitat d’establir nous acords bilaterals a partir de propostes de l’alumnat.  
 

En aquesta modalitat de mobilitat, , l’alumnat de l’ESADIB sortint (outgoing) ha de complir els 
següents requisits (veure NORMATIVA ERASMUS ESADIB 2021-22). 

 
 

Per sol·licitar la mobilitat, ho heu de fer: 
- D’una banda a la ESADIB, seguint els procediments i terminis de sol·licitud. 

https://esadib.com/erasmus/
https://esadib.com/erasmus/
https://esadib.com/erasmus/
https://esadib.com/erasmus/
https://esadib.com/erasmus/
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/ESeXEHZAP9xAkgP8VPZ-X68BASbdXLSABb3HCK1i_IzO0w?e=W56ofz
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/ESeXEHZAP9xAkgP8VPZ-X68BASbdXLSABb3HCK1i_IzO0w?e=W56ofz
https://esadib.com/erasmus/
https://esadib.com/erasmus/
https://esadib.com/erasmus/
https://esadib.com/erasmus/
https://esadib.com/erasmus/
https://aec.dreamapply.com/institutions
https://aec.dreamapply.com/institutions/primaries?aec-partner=1572
https://aec.dreamapply.com/
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EdH0W76kTzJFhOYs7EoT5I4BQT-jt4pPlXAV_WDv90neqg?e=GpQvHm
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EdH0W76kTzJFhOYs7EoT5I4BQT-jt4pPlXAV_WDv90neqg?e=GpQvHm
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EdH0W76kTzJFhOYs7EoT5I4BQT-jt4pPlXAV_WDv90neqg?e=GpQvHm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
https://erasmusapp.eu/
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/sites/ERASMUS_CSMIB/Erasmus_ESADIB/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FERASMUS%5FCSMIB%2FErasmus%5FESADIB%2F02%2DCARTA%5FERASMUS%5F%28ECHE%29%2FCARTA%5FERASMUS%5F2021%2D2027%2F2021%2D27%5FErasmus%5FCharter%5Ffor%5FHigher%5FEducation%2Epdf&parent=%2Fsites%2FERASMUS%5FCSMIB%2FErasmus%5FESADIB%2F02%2DCARTA%5FERASMUS%5F%28ECHE%29%2FCARTA%5FERASMUS%5F2021%2D2027&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb25zZXJ2YXRvcmlzdXBlcmlvci5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9FUkFTTVVTX0NTTUlCL0VVcDNwaGxZX3JoSHBFUUoycDEtME9nQlp0QURMczZFYmZ5c2d2c0U3ZDNEZ2c_cnRpbWU9SzdXbGkwYVoyVWc
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EdH0W76kTzJFhOYs7EoT5I4BQT-jt4pPlXAV_WDv90neqg?e=GpQvHm
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/ESeXEHZAP9xAkgP8VPZ-X68BASbdXLSABb3HCK1i_IzO0w?e=W56ofz
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- D’altra banda, si és aprovada la vostra sol·licitud (o si voleu fer mobilitat amb beca 

zero), a les institucions on voleu efectuar mobilitat, a través d’aquests enllaços: 
o A través d’Easyapply: Apply online! - European Online Application System 

(dreamapply.com)  
o Cercador d’institucions: Institutions - European Online Application System 

(dreamapply.com)  
o  

Abans d’iniciar la mobilitat d’estudis, l’alumne ha de signar un conveni, i un acord 
d’aprenentatge (Learning Agreement), on s’estableix el programa d’estudis que l’alumne 
realitzarà a la institució d’acollida. 
 
Finalitzada la mobilitat i un cop rebuda les acreditacions de les qualificacions obtingudes 
per cada estudiant, l’alumne ha de realitzar un qüestionari i presentar certificació 
acadèmica dels estudis realitzats, per tal de reflectir-los a l’acord d’aprenentatge. 
L’ESADIB procedirà al reconeixement dels crèdits de la manera establerta. 
 
S’ha de disposar de currículum EUROPASS, on quedarà reflectida la mobilitat a posteriori.  

 
 

− Mobilitat d’Estudiants per Pràctiques (STT, Student Mobility for Training) 
 

Poden sol·licitar aquesta mobilitat els estudiants matriculats a l’ESADIB que es trobin 
cursant 4t curs. Es podran realitzar les pràctiques un cop s’obtengui el títol de Grau 
Superior en Art Dramàtic,  dins els 12 mesos següents a la data de graduació, és a dir, a 
partir de l’obtenció del títol. La mobilitat es pot fer de forma física, o combinar mobilitat 
virtual i física. 
 
L’estudiant ha de cercar i contactar la institució on desitja fer les pràctiques. És important 
començar a cercar i establir contactes el més aviat possible, fins i tot abans de fer la 
sol·licitud. 

 
Les pràctiques a l’estranger físiques de llarga durada poden tenir una durada mínima de 
2 mesos i un màxim de 12.  
 
En mobilitats mixtes -virtuals i físiques- el component físic tendrà un mínim de 5 dies i 
màxim de 30. 
 
El programa Erasmus+ permet realitzar intercanvis múltiples a l’estranger, com a 
estudiant recentment titulat en pràctiques, sempre que les estades en altres països no 
superin els 12 mesos i a condició que es realitzin l’any següent a la graduació o 
llicenciatura i es sol·licitin mentre encara s’estigui matriculat a 4t curs. 
 
El fet d’haver gaudit d’una mobilitat per estudis, no és motiu excloent de la convocatòria. 
El màxim de temps de mobilitat durant el grau i les pràctiques està estipulat a la guia 
Guia Erasmus+ de l’any en curs, o també: 

o Per projectes 2021: Guia Erasmus+-anglès (pàgines 45 i des de 48) 
 
Les pràctiques han de respondre a les necessitats d’aprenentatge i desenvolupament 
personal de l’estudiant relacionades amb la seva titulació i estar integrades, sempre que 
sigui possible, en el seu programa d’estudis.  
 
On es pot dur a terme? Els períodes de pràctiques es poden realitzar en qualsevol 
organització (Institució d’ensenyament, companyia, empresa, etc.) pública o privada que 

https://aec.dreamapply.com/
https://aec.dreamapply.com/
https://aec.dreamapply.com/institutions
https://aec.dreamapply.com/institutions
https://europa.eu/europass/es
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EdH0W76kTzJFhOYs7EoT5I4BQT-jt4pPlXAV_WDv90neqg?e=GpQvHm
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desenvolupi la seva activitat en un país del programa Erasmus+ o país associat -veure 
punt 3 de la guia- (exceptuant les institucions, organismes i agències de la UE). Per 
informació completa actualitzada, consultar guia Erasmus+ segons any aplicable: 
 
- Per projectes 2021: Guia Erasmus+-anglès, veure des de pg. 48. 

 
Abans d’iniciar la mobilitat de pràctiques, l’alumne haurà d’acreditar el nivell d’idioma requerit 
per al centre de destinació (veure NORMATIVA ERASMUS ESADIB 2021-22) A més, haurà de 
signar un conveni i un acord d’aprenentatge (Learning Agreement), el qual estableix el programa 
de pràctiques que es realitzarà a la institució o empresa d’acollida. 
 

Finalitzada la mobilitat de pràctiques, s’ha de presentar a l’ESADIB  un certificat emès 
per la institució d’acollida dels resultats en relació a l’acord d’aprenentatge establert, en 
un termini màxim de cinc setmanes. Els resultats quedaran reflectits en el Suplement 
europeu al títol o en el Document de mobilitat Europass. L’interessat també haurà d’emplenar 
un qüestionari. 
 
 

1.2. Mobilitat de Personal (docent i no docent) 
 
El personal docent i no docent pot presentar propostes de mobilitat durant tot el curs, 
baixant i enviant aquest formulari de sol·licitud emplenat digitalment a 
erasmus@esadib.com. Les sol·licituds s’atendran per ordre de recepció en el departament 
de Mobilitat.  
Per emplenar-lo: desar al vostre ordinador i obrir amb Acrobat, Edge o similars. No és 
necessari signar amb certificat digital, es pot dibuixar, o inserir una imatge de signatura, amb 
el mateix gestor de signatures d’Acrobat. Les sol·licituds s’atendran per ordre de recepció 
en el departament de Mobilitat. 
 
El personal docent i no docent de l’ESADIB pot participar en programes de mobilitat 
Erasmus per rebre formació o per impartir docència, que pot ser combinada amb hores de 
formació. Només es podrà realitzar durant el període en el qual el personal docent i no 
docent presti servei contractual amb l’escola, i no pot d’impactar negativament l’activitat 
acadèmica.  Aquest tipus de mobilitat pot ser tant sortint (anar a impartir docència) com 
entrant, per tant  inclou convidar a personal d’empreses o altres centres de països 
del programa o associats a impartir docència a la nostra escola, tant a l’alumnat com al 
professorat.  L’organització receptora de la mobilitat ha de ser  un centre d’educació superior 
amb Carta Erasmus i acord bilateral signat amb el nostre centre, si l’organització que envia 
també ho és, no obstant es pot convidar personal d’empreses a impartir formació.  
 
Per informació actualitzada, consultau les darreres guies Erasmus The Erasmus+ Programme 
Guide | Erasmus+ (europa.eu), o aquí teniu una versió en PDF pel projecte vigent de 2021 
Guia Erasmus+-anglès (per projectes de 2021, anau a pàgina 41 i següents). 
 
 
 

Pels requisits i condicions, consulteu la NORMATIVA ERASMUS ESADIB 2021-22. 
 

 
− Mobilitat per impartir docència (STA, Staff Teaching Assignment) i 

Mobilitat per rebre formació (STT) 
 

 
La mobilitat per a rebre formació de personal docent i no docent a una altra institució d’educació 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EdH0W76kTzJFhOYs7EoT5I4BQT-jt4pPlXAV_WDv90neqg?e=GpQvHm
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/ESeXEHZAP9xAkgP8VPZ-X68BASbdXLSABb3HCK1i_IzO0w?e=W56ofz
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EQGspJjiNq1PpfXgbTyCLb8Beimj39yyh93XWKu1OvZaXg?e=H5B54g
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EdH0W76kTzJFhOYs7EoT5I4BQT-jt4pPlXAV_WDv90neqg?e=GpQvHm
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superior té com a objectiu permetre que els beneficiaris aprenguin de les experiències i bones 
pràctiques de la institució d’acollida i millorin les aptituds que requereix el seu lloc actual de 
feina. Pot ser en forma d'accions de formació a l'estranger (excepte conferències) i aprenentatge 
per observació, períodes d'observació o formació en una HEI sòcia o en una altra organització a 
l'estranger que sigui pertinent. 

 
Podeu consultar la informació actualitzada sobre els tipus d’institucions amb que es pot 
dur a terme l’intercanvi a  guia Erasmus+, consultar any aplicable. 
 
Per projectes 2021: Guia Erasmus+-anglès, veure des de pg. 51.  

La mobilitat tendrà una durada mínima de 1, 2 o 5 dies (segons el tipus) i una durada màxima de 
60 (finançament limitat a 5 dies, revisable segons nombre de sol·licituds i pressupost disponible). 
En tots els casos, el nombre d’hores lectives mínimes a realitzar en la institució d’acollida serà 
de 8 h. En el cas de personal convidat d’empreses, la duració mínima de la mobilitat entre països 
del programa és d’1 dia i no hi ha un mínim d’hores lectives.  
 
Per informacíó actualitzada, consultar guia Erasmus+, de l’any aplicable. 

 
- Per projectes 2021: Guia Erasmus+-anglès, veure des de pg. 51.  

 
La mobilitat tendrà una durada mínima de 2 dies i una durada màxima de 60 (finançament limitat 
a 5 dies, segons nombre de sol·licituds i pressupost disponible). 

En les mobilitats per impartir docència, el nombre mínim d’hores lectives a impartir en la 
institució d’acollida serà de 8h /setmanals. En el cas de personal convidat d’empreses, la duració 
mínima de la mobilitat entre països del programa és d’1 dia i no hi ha un mínim d’hores lectives.  
 
Per informació actualitzada, consultar guia Erasmus+, de l’any aplicable. 
 
La documentació requerida per participar-hi és: 

− Formulari de sol·licitud (a Erasmus – Esadib), emplenat digitalment. 

− Abans d’efectuar la mobilitat es signaran un conveni i un acord de mobilitat (facilitats pel 
departament de mobilitat). 

− Després de la mobilitat, s’haurà de presentar un certificat d’assistència, emplenar un 
qüestionari i presentar els justificants de despeses que es requereixin. 

 

La mobilitat s’ha de dur a terme a una institució situada en un país diferent del país 
de la organització d’enviament. 

 

MOBILITAT STA (Staff Teaching Assignment) PER IMPARTIR DOCÈNCIA: 

En aquestes mobilitats, la institució d’enviament ha de ser: 

o Una Institució d’Ensenyament Superior (d’ara endavant HEI, per Higher Education 
Institution) d’un dels països del programa que tengui la carta Erasmus (com és, 
l’ESADIB). 

o En cas de personal convidat a impartir docència a una HEI, pot ser qualsevol 
empresa pública o privada (sense carta Erasmus) ubicada en un país del 
programa, i que desenvolupi la seva activitat en els camps d’educació, formació, 
joventut o recerca i innovació.  (que pot ser, tant algú d’aquí que vagi a impartir, 
com dur algú d’altra banda i que vengui a impartir). Per exemple, aquest tipus 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EdH0W76kTzJFhOYs7EoT5I4BQT-jt4pPlXAV_WDv90neqg?e=GpQvHm
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EdH0W76kTzJFhOYs7EoT5I4BQT-jt4pPlXAV_WDv90neqg?e=GpQvHm
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://esadib.com/erasmus/
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d’organització pot ser: 

 Una empresa pública o privada, gran, mitjana o petita (incloses empreses 
socials) 

 Un cos públic a nivell local, regional o nacional 

 Un partner social o altra representant de l’estament laboral, incloent 
cambres de comerç, associacions de comerç i gremis, unions... 

 Un institut de recerca 

 Una fundació 

 Un centre (a qualsevol nivell educatiu, des de preescolar a secundària 
superior, o institució d’ensenyament adult vocacional o educació adulta). 

 Una organització o associació sense ànim de lucre, ONG... 

 Una corporació/empresa/organització que doni orientació laboral, 
professional, guia, o serveis d’informació  

 

- La institució de recepció ha de ser:  

o Una HEI amb carta Erasmus, d’un dels països del programa (com és l’ESADIB) o 
una HEI d’un país associat reconegut per autoritats competents, i que tengui 
signat acord interinstitucional amb una HEI d’enviament del país del programa 
abans de dur a terme la mobilitat.  

o En cas de personal convidat d’empreses, ha de ser una HEI en un país del 
programa (novetat en projectes KA131-HED).  

 

MOBILITAT STT (Staff Training Assignment) PER REBRE FORMACIÓ: 

En aquestes mobilitats, la institució d’enviament ha de ser Una HEI amb carta Erasmus, d’un 
dels països del programa. 

- La institució de recepció ha de ser: 

o Una HEI d’un dels països del programa amb carta Erasmus 

o Una HEI d’un país associat reconegut per autoritats competents, i que tengui 
signat acord interinstitucional amb una HEI d’enviament del país del programa 
abans de dur a terme la mobilitat. 

o Qualsevol organització pública o privada ubicada en un país del programa o un 
dels països associats i que desenvolupi la seva activitat en els camps d’educació, 
formació, joventut, o recerca i innovació. 

 

Les mobilitats per formació poden tenir una durada d’entre 2 dies consecutius i màxim de 60 
dies excloent dies de viatge. Si les mobilitats són entre país del programa i país associat, el mínim 
és de 5 dies consecutius. En cas de personal convidat d’empreses, el mínim és d’1 dia. 

Una mateixa mobilitat pot combinar docència i formació. Les mobilitats per docència 
han d’incloure un mínim de 8 hores setmanals de docència (o 8 hores totals si el període és 
inferior a 1 setmana). Si es combina amb mobilitat per formació, el mínim és de 4 hores de 
docència. En cas de personal convidat d’empreses no hi ha mínim d’hores de docència. 

 

El finançament màxim serà de 5 dies, però es poden finançar períodes superiors en funció del 
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nombre de sol·licituds i disponibilitat pressupostària. 

 

Per més informació, podeu consultar la guia Erasmus del projecte en curs 

2021-erasmusplus-programme-guide_v3_en.pdf pgs 50-52 

 

 
1.3. Mobilitat BIP (Blended Intensive Program) (Programa Mixt Intensiu) 

 
Programes entre 5 i 30 dies de durada en el component físic i sense límit de durada en el 
component virtual. Han de participar un mínim de 3 institucions europees d’educació superior 
de 3 països diferents i totes beneficiàries de Carta Erasmus.  
 
El personal que hi pot participar ha de ser, o bé personal que treballa en una institució superior 
d’un país del programa, o personal d’empreses convidat per una institució com la descrita a 
impartir docència. 
 
El número mínim de participants és 15 estudiants i màxim de 20 per rebre finançament (més 
professorat necessari) als que es concedirà un mínim de 3 crèdits ECTS per la participació.  
 
Es pot desenvolupar en un país del programa o país associat.  
 
 
Per informació més detallada, segons el projecte, podeu consultar: 

- Per projectes 2021 2021-erasmusplus-programme-guide_v3_en.pdf (pgs 52-54) 
 
 
 

3- PAÏSOS PARTICIPANTS 

Els països membres de la Unió Europea prenen part del programa Erasmus+ com a Països 
del Programa (Partner Countries). També és possible desenvolupar certes activitats amb 
els Països Associats. Per veure el llistat més actualitzat dels Països del Programa i els 
Països asssociats, consultar i descarregar la guia oficial de l’any aplicable. També podeu 
trobar la informació a: 

 

- Per projectes 2021: Guia Erasmus+-anglès (pàgines 32-35 ELIGIBLE COUNTRIES) 
-  

Els països del programa es divideixen en tres grups en funció dels costos de vida, i segons els 
quals varia l’import de l’ajut a la mobilitat. Podeu veure quins països pertanyen a cada grup a la 
guia oficial  de l’any aplicable,  i també a: 
 
Per projectes 2021: Guia Erasmus+-anglès, (pàgina 60-61) 
 
 
 

https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EdH0W76kTzJFhOYs7EoT5I4BQT-jt4pPlXAV_WDv90neqg?e=QEbY3C
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EdH0W76kTzJFhOYs7EoT5I4BQT-jt4pPlXAV_WDv90neqg?e=GpQvHm
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/EdH0W76kTzJFhOYs7EoT5I4BQT-jt4pPlXAV_WDv90neqg?e=GpQvHm
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4- FINANÇAMENT 

 
Pel període finançat, veure NORMATIVA ERASMUS ESADIB 2021-22. 
 

1.4.  Import dels ajuts: Estudiants (llarga durada) 
 
TAULA 2 - AJUTS INDIVIDUALS A MOBILITATS DE LLARGA DURADA 

D’ESTUDIANTS – PROJECTES 2021  
(Font-Annex IV3_Projecte_KA131_2021-ESADIB) 

GRUPS País de 
destinació SMS- PER ESTUDIS SMT- PER PRÀCTIQUES 

Mobilitats físiques de llarga 
durada (2-12 mesos) 

AJUT 
ORDINARI 

ESTUDIANTS 
AMB MENYS 

OPORTUNITATS* 

AJUT 
ORDINARI 

ESTUDIANTS 
AMB MENYS 

OPORTUNITATS* 

Grup 1 
Països del 
programa 
amb costs 
de vida 
superiors 

Dinamarca, 
Finlàndia, Irlanda, 
Islàndia, 
Liechtenstein, 
Luxemburg, 
Noruega, Suècia. 
Països associats de 
la regió 14: Illes 
Feroès, Regne Unit, 
Suïssa. 

310 €/mes 560 €/mes 460 €/mes 700 €/mes 

  Estudiants de Canàries: 700 €/mes Estudiants de Canàries: 850 €/mes 

Grup 2 
Països del 
programa 
amb costs 
de vida 
mitjos. 

Alemanya, Àustria, 
Bèlgica, Xipre, 
Espanya, França, 
Grècia, Itàlia, Malta, 
Països Baixos, 
Portugal. 
Països associats de 
la regió 5: Andorra, 
Estat de la Ciutat 
del Vaticà, Mònaco, 
Sant Marino. 

260 €/mes 510 €/mes 410 €/mes 660 €/mes 

  Estudiants de Canàries: 700 €/mes Estudiants de Canàries: 850 €/mes 

Grup 3 
Països del 
programa 
amb costs 
de vida 
inferiors. 

Bulgària, Croàcia, 
Eslovàquia, 
Eslovènia, Estònia, 
Hongria, Letònia, 
Lituània, Polònia, 
República Txeca, 
República de 
Macedònia del 
Nord, Romania, 
Sèrbia, Turquia.  

210 €/mes 460 €/mes 360 €/mes 610 €/mes 

  Estudiants de Canàries: 700 €/mes Estudiants de Canàries: 850 €/mes 

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

700 €/mes 950 €/mes 700 €/mes 950 €/mes 

 
 

https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/ESeXEHZAP9xAkgP8VPZ-X68BASbdXLSABb3HCK1i_IzO0w?e=W56ofz
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Es consideren estudiants amb menys oportunitats aquells que s’enfronten a obstacles que els 
impedeixen tenir accés eficaç a les oportunitats que ofereix el programa per motius econòmics, 
socials, culturals, geogràfics o de salut, degut a origen immigrant, per raons de discapacitat o 
dificultats d’aprenentatge o altra raó que pugui donar lloc a discriminació segons allò disposat a 
l’article 21 de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE. Els requisits són: 

- Haver sigut beneficiari d’una beca d’estudis de caràcter general de l’Administració 
General de l’Estat per a realitzar estudis superiors, o d’una beca del Departament 
d’Educació del País Basc, o beca per a escolarització d’estudiants de nivells no 
universitaris del Departament d’Educació del País basc en el curs immediatament 
anterior al qual es vagi a fer la mobilitat. 

- Tenir la condició de refugiat amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud 
de protecció internacional a Espanya. 

- Tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33% 

 

1.5. Import dels ajuts: Estudiants (curta durada) 

 
TAULA 3 - AJUTS INDIVISUALS: MOBILITATS D’ESTUDIANTS DE CURTA DURADA (5-

30 DIES) 
PER A ESTUDIS O PRÀCTIQUES AJUT ORDINARI ESTUDIANTS AMB MENYS 

OPORTUNITATS 
PAÏSOS DEL 
PROGRAMA I 
ASSOCIATS 

Fins al dia 14 70€/dia 100€ addicionals per tota la 
mobilitat 

Del dia 15 al 30 50€/dia 150€ addicionals per tota la 
mobilitat 

 
 

 
− Mobilitats d’estudis o de pràctiques amb beca zero 

 
Els estudiants amb beca zero són participants en la mobilitat d’estudis i/o pràctiques sota 
el programa ERASMUS+  que no reben una beca de la UE per als costs de viatge i estada, 
però compleixen tots els criteris de mobilitat dels estudiats i es beneficien de tots els 
altres avantatges dels participants en el programa. 

 
 
1.6. Import dels ajuts: Personal docent i no docent. 

 
− Mobilitat per impartir docència i Mobilitat per rebre formació. 

Pel període finançat, veure NORMATIVA ERASMUS ESADIB 2021-22. 

Ajut per allotjament i dietes del personal: veure Taula 4. Veure taula 5 per ajuts 
complementaris de despeses de viatge.  

S’incrementaran els dies addicionals d’ajut individual segons allò indicat a la taula 6, 
sempre segons possibilitats pressupostàries i nombre de mobilitats sol·licitades. 

 
 

https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/ESeXEHZAP9xAkgP8VPZ-X68BASbdXLSABb3HCK1i_IzO0w?e=W56ofz
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Taula 4 – Ajuts individuals per viatge a mobilitat del personal 

 
Mobilitats físiques (fins a 60 dies) a 

Fins al dia 
14 

Del dia 14 
al 60 

Grup 1 (cost 
vida més alt) 

Països del programa: Dinamarca, 
Finlàndia, Irlanda, Islàndia, 
Liechtenstein, Luxemburg, Noruega i 
Suècia  
Països associats regió 14: Illes Feroès, 
Regne Unit, Suïssa 

120 €/ dia 84 €/ dia 

Grup 2 (cost 
mig) 

Països del programa: Alemanya, Àustria, 
Bèlgica, Xipre, Espanya, França, Grècia, 
Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal. 
Països associats regió 5: Andorra, Estat 
del Vaticà, Mònaco, Sant Marino 

105 €/ dia 73,5 €/dia 

Grup 3 (cost 
més baix) 

Països del programa: Bulgària, Croàcia, 
Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, 
Letònia, Lituània, Polònia, República 
Txeca, República de Macedònia del 
Nord, Romania, Sèrbia i Turquia. 

90 €/ dia 63 €/dia 

Països associats regions 1 a 4, i 6 a 13 180 €/ dia 126 €/dia 
 

 
1.7. Ajuts per despeses de viatge 

 
Els següents participants de mobilitat d’estudiants podran rebre ajut per cobrir 
despeses de viatge: 
 

1) Estudiants de mobilitat de llarga durada que realitzin estudis superiors a la C. A. 
de Canàries. 

1) Estudiants amb menys oportunitats en mobilitats de curta durada. 

1) Estudiants en mobilitats cap a països associats, excepte regions 5 i 14 
(obligatori en cas d’estudiants amb menys oportunitats, opcional per a la 
institució en la resta de casos). 

 

 

TAULA 5 - AJUTS DE VIATGE: ESTUDIANTS I PERSONAL 

DISTANCIA EN KM Viatge estàndard Viatge ecològic* 

Entre 10 i 99 km 23 € per participant  

Entre 100 i 499 km 180 € per participant 210 € per participant 

Entre 500 i 1999 km 275 € per participant 320 € per participant 

Entre 2000 i 2999 km 360 € per participant 410 € per participant 

Entre 3000 i 3999 km 530 € per participant 610 € per participant 
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Entre 4000 i 7999 km 820 € per participant  

8000 km o més 1500 € per participant  

 

*En cas de viatge ecològic (tren, vaixell, autobús, cotxe compartit), es poden percebre dies 
extra d’ajut individual en casos determinats (veure taula 6, ajuts de viatge i qui els pot 
percebre) 

Es pot calcular la distància en Km a la calculadora de distàncies del programa ERASMUS+. 

  
TAULA 6 – AJUTS DE VIATGE I DIES ADDICIONALS D’AJUT INDIVIDUAL PER A 

ESTUDIANTS I PERSONAL 
QUI POT PERCEBRE 

CADA AJUT? 
Ajut de 
viatge 

Ajut 
addicional 

50€ per 
viatge 

ecològic 

2 dies 
addicionals 

d’ajut 
individual 

per a viatge 
estàndard 

4 dies 
addicionals 

d’ajut 
individual 

per a viatge 
ecològic 

 
ESTUDIANTS 

MOBILITA
TS DE 
LLARGA 
DURADA 

De Canàries SI NO NO SI 
Resta de 
Comunitats 

 
NO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
SI 

 
MOBILITA
TS DE 
CURTA 
DURADA 

General NO 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

Estudiants 
amb menys 
oportunitats 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
SI 

 

 
SI 

 
MOBILITA
TS 
INTERNAC
IONALS (a 
països 
associats) 

Excepte 
regions 5 i 14 

 
SI * 

 
NO/ SI** 

 

 
NO 

 

 
SI 

 
Cap a països 
de regions 5 i 
14 

 
NO 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
SI 

PERSONAL SI NO SI SI 

 
* Obligatori per a estudiants amb menys oportunitats, opcional per a les institucions en la resta 
de casos. 
 
** En cas que no es percebi ajut de viatge. 
 
 

 

5- SUPORT LINGÜÍSTIC 
 

El programa Erasmus ofereix als participants un programa de suport lingüístic en línia, Online 
Linguistic Support  (OLS). Es tracta d’una eina per poder valorar i adquirir les competències en 
llengües estrangeres que faran servir en els diferents països d’acollida. 
 
Més informació sobre OLS: Online Language Support | Erasmus+ (europa.eu). 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_es
https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-the-basics-of-22-languages-with-the-online-language-support
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/online-language-support
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Els participants han d’emplenar obligatòriament una primera prova de nivell abans 
d’iniciar el programa  per avaluar les seves competències lingüístiques. Els estudiants 
poden d’accedir a la plataforma d’aprenentatge OLS per realitzar un curs d’idioma on-line abans 
i durant el seu període de mobilitat. 
 
Per més informació, veure la NORMATIVA ERASMUS ESADIB 2021-22. 
 
L’accés a les proves de nivell i als cursos d’idiomes està finançant per la UE dins del marc del 
programa Erasmus. 
 

https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-the-basics-of-22-languages-with-the-online-language-support
https://conservatorisuperior.sharepoint.com/:b:/s/ERASMUS_CSMIB/ESeXEHZAP9xAkgP8VPZ-X68BASbdXLSABb3HCK1i_IzO0w?e=W56ofz
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