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ERASMUS +



• Un únic programa integrat
• Cobreix els sectors de l’educació, la formació i la joventut de forma 

holística, i incloent l’esport
• Uneix 7 programes diferents en un única marc coherent
• Busca aconseguir un impacte sistemàtic més gran

• Simplificacions substantives
• Menys convocatòries i àmplia reducció en el nombre d’accions
• Un programa més fàcil per a l’usuari, més simple de treballar-hi
• Gestió financera simplificada: augment de l’ús dels costs unitaris

• Augment substancial del pressupost
• 40% d’increment, que beneficia a tots els sectors
• Finançament extraordinari per part d’instruments externs per donar suport 

a la dimensió internacional de l’educació superior

ERASMUS +: Novetats





ACCIONS PRINCIPALS: KA 1

ACCIÓ CLAU 1: mobilitat de persones per a l’aprenentatge 

Mobilitat de personal (en especial professors, líders escolars i 
treballadors juvenils)
Mobilitat per a estudiants d’educació superior (inclou els alumnes de 
cicles formatius de grau superior d’FP,   de formació professional  (cicles 
formatius de grau mitjà )
Garantia de préstec als estudiants
Graus de màster conjunts
Mobilitat per educació superior per beneficiaris de la UE i fora de la UE
Voluntariat i  intercanvis juvenils



ACCIONS PRINCIPALS: KA2

ACCIÓ CLAU 2: Cooperació per a la innovació i intercanvi de bones 
pràctiques 

Partenariats estratègics entre organitzacions d ’ educació/formació o 
juvenils  i altres actors rellevants
Partenariats a gran escala entre institucions educatives i de formació i 
els negocis: Aliances de coneixements i Aliances per a les competències 
sectorials
Plataformes IT incloent e-Twinning
Cooperació amb tercers països i focalització en els països veíns



ACCIONS PRINCIPALS: KA3

ACCIÓ CLAU 3: suport a les reformes polítiques

Mètode Obert de Coordinació
Iniciatives de futur
Instruments de reconeixement a la UE
Disseminació i explotació
Diàleg polític amb parts implicades, tercers països i organitzacions 
internacionals



ACCIONS ESPECÍFIQUES

Jean Monnet

L’objectiu és promoure l'excel·lència en l’ensenyament i la recerca en el camp dels 
estudis sobre la Unió Europea a nivell mundial. Aquestes accions també busquen 
augmentar el diàleg entre el món acadèmic i els polítics, en particular en relació a 
la millora de la governança de les polítiques de la UE

Esports

L’objectiu és donar suport a accions que desenvolupin, transfereixin, i implementin 
noves idees I pràctiques a nivell europeu, nacional, relacional i local. També busca 
contribuir al desenvolupament de la dimensió europea de l’Esport, incrementant la 
cooperació I l'harmonització entre les organitzacions esportives.



ERASMUS +: pressupost per acció (educació, 
formació i joventut)



ERASMUS +: distribució del pressupost 2014-2020



ERASMUS +: desglos del pressupost en Educació i 
Formació per sectors



Pressupost general 14.700 milions d’euros (40% més)

Beneficiaris Més de 4 milions de persones

Educació superior 2 milions d’estudiants

Formació professional 650 000 estudiants

Mobilitat de personal 800 000 professors, formadors, personal educatiu i 
treballadors juvenils

Voluntariat i intercanvis juvenils Més de 500 000 joves

Garantia de préstec per a màsters 200 000 estudiants

Màsters conjunts Més de 25 000 estudiants

Partenariats estratègic 25000 enllaços 125 000 escoles, centres educatius, 
institucions de formació professional, educació superior, 
educació per adults, organitzacions juvenils i empreses

Aliances de coneixement Més de 150 per 1 500 institucions d’educació superior i 
empreses

Aliances sectorials Més de 150 per 2 000  institucions de formació professional
i empreses

Escoles Més de 200 000 professors col·laboren on-line involucrant 
més de 100 000 escoles a través d’e-twinning



ERASMUS +: qui pot participar?

PAïSOS

• Països programa: Estats membre de la Unió Europea (Bèlgica, Bulgària, República 
TXECA, Dinamarca, Alemanya, Estònia, Irlanda, Grècia, Espanya, França, Croàcia, 
Itàlia, Xipre, Lituània, Letònia, Luxemburg, Hongria, Malta, Holanda, Àustria, Polònia, 
Portugal, Romania, Eslovènia, Eslovàquia, Finlàndia, Suècia, Regne Unit) i altres (Antiga 
Iugoslàvia, Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i Suïssa)

• Països socis
• Països veïns

• Països de l’est: Armènia, Azerbaitjan, Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia, Ucraïna
• Països del sud del mediterrani: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Líbia, 

Marroc, Palestina, Síria i Tunísia
• Balcans: Albània, Bòsnia-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Sèrbia
• Altres: Federació Russa

• Altres: algunes accions estan obertes a la resta de països del món



ERASMUS +: Gestió

AGÈNCIES NACIONALS (NIVELL ESTATAL)
Educació Superior, Formació professional, Escoles i Formació per 

adults (OAPEE – Organisme Autònom de Programes Educatius 
Europeus) Departament d’Enseyament, Universitats, SOC

Joventut  (Agència Nacional Espanyola – INJUVE) Direcció General de 
Joventut

AGÈNCIA EXECUTIVA (NIVELL EUROPEU)
Agència Executiva Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA)
Algunes accions concretes (Aliances de coneixement – Aliances de sectors –
Capacitació)
Esports (exclusiu)



ACCIONS



MOBILITAT EDUCACIÓ SUPERIOR

ERASMUS +: Educació Superior

Mobilitat de personal (docència i formació)

Mobilitat d'estudiants
Estades d’Estudi: entre 3 i 12 mesos (Al menys segon any) 
Estades de practiques i aprenentatge: entre 2 i 12 mesos (Sense Restricció) 

- Cada universitat pot posar alguna restricció extra (en curs, idiomes,…)
- Estudiants inscrits en un centre d'educació superior o estudiants recent graduats segons tipus 

d’activitat
- Fins a 12 mesos (alguns casos 24 mesos)

Mobilitat per cursar màsters conjunts (mínim 3 entitats de 3 països diferents) –
beques per als estudiants ERASMUS MUNDUS

Sistema de préstecs garantits per màster: programa de préstec per a realitzar 
màsters en un altre país membre del programa, diferent al de residència. (Banc 
Europeu d’Inversions)



MOBILITAT EDUCACIÓ SUPERIOR

BEQUES

Mobilitat d'estudiants
Estades d’Estudi: entre 3 i 12 mesos (Màx. 5 mesos)
Estades de practiques i aprenentatge: entre 2 i 12 mesos (Màx. 3 mesos)

Estudiants inscrits en un centre d'educació superior o estudiants recent graduats 
segons tipus d’activitat (fins 1 any després – sol·licitud últim any)

•Beques Erasmus + (OAPEE): 300 €/mes – 250 €/mes – 200 €/mes
•Beques MEC: + 100 € extres (Nivell B2 – 60 ECTS – Expedient acadèmic)
•Beques 0: sense suport econòmic

La idea és fer una sola convocatoria
Intra – Europea 2014-2015
Extra – Europea 2015-2016

MOBINT: contribució al finançament de les despeses que comporta una estada 
acadèmica en altres països (Erasmus i altres)



MOBILITAT EDUCACIÓ SUPERIOR

Grup 1: Dinamarca, Islàndia, Franca, Itàlia, Àustria, Finlàndia, Suècia, Regne Unit, 
Liechtenstein Noruega, Suïssa

Grup 2: Bèlgica, República Txeca, Alemanya, Grècia, Espanya, Croàcia, Xipre, 
Luxemburg, Holanda, Portugal, Eslovènia, Islàndia, Turquia

Grup 3: Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia, 
Macedònia

Cas Excepcional: Regions ultra perifèriques, Xipre, Islàndia, Malta i territoris marítims
(650 a 750 €/ mes  +  suport a les despeses de viatge)



MOBILITAT FORMACIÓ PROFESSIONAL

PERSONAL

ALUMNAT CFGS: en període d’estudis o empresa

ALUMNAT CFGM: en empresa (2 setmanes a 12 mesos)

PLA ESTRATÈGIC DEL CENTRE

1 sol projecte per centre i per sector educatiu



MOBILITAT FORMACIÓ PROFESSIONAL

Suport viatge

• 100-499 km 180 €
• 500-1999 km 275 €
• 2000-2999 km 360 €
• 3000-3999 km 530 €
• 4000-7999 km 820 €
• + 8000 km 1100 €

Suport individual

• Fins 14 dies
• 15 a 60 dies (70%)
• 61dies a 12 mesos (50%)

Suport lingüístic + Costos Excepcionals
(participants amb menys oportunitats)



SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU

Duració de l’activitat: 2 i 12 mesos 
(Per a les persones joves amb menys oportunitats i als grups de més de 10 joves es permeten estades a partir 
de 2 setmanes)
L’activitat ha de tenir lloc en un dels països de les organitzacions participants
Joves entre 17 i 30 anys
Nombre de participants: 

Mínim 1 jove i màxim 30
Tipus organitzacions: associacions sense ànim de lucre i administracions d’àmbit local 
prèviament acreditades per exercir com a entitat d’enviament, acollida o coordinació, 
de països programa i països veïns associats. També, empreses que compten amb 
programes de responsabilitat social.



INTERCANVIS JUVENILS

Duració de l’activitat: 3 a 21 dies (exclosos temps de viatge)
L’activitat ha de tenir lloc en un dels països de les organitzacions participants
Joves entre 13 i 30 anys
Nombre de participants: 

Mínim 16 i màxim 60 (líder(s) del grup no inclòs)
Mínim 4 participants per grup (líder(s) del grup no inclòs)
Cada grup nacional necessita com a mínim un líder del grup. Aquest és un adult que 

acompanya als joves a participar en l'intercanvi Juvenil per tal d’assegurar els seu 
aprenentatge efectiu, protecció i seguretat.
En el cas de ser necessari una visita de planificació prèvia, aquesta ha durar un màxim 
de dos dies (viatge exclòs) i incloure 1 participant per grup. Poden ser un màxim de 2 
per grup si aquest segon és un/a jove que participarà en l’intercanvi



INTERCANVIS JUVENILS SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU

DESPESES DE VIATGE

KM €
10-99 20
100-499 80

500-1999 170

2000-2999 270

3000-3999 400

4000-7999 620

8000 o + 830

KM €
100-199 180
500-1999 275

2000-2999 360

3000-3999 530

4000-7999 820

8000 o + 1100



SVE – “Pocket money”



RECOLZAMENT LINGüÍSTIC

El recolzament lingüístic assegura la qualitat i l'eficiència de les accions de 
mobilitat
S’oferirà en activitats de més de dos mesos
Es facilitarà (prioritàriament) a través d’una plataforma on-line, que en principi 
ofereix formació en els 5 idiomes més demanats: espanyol, anglès, alemany, italià i 
francès
Es facilitarà en el idioma en el que vaig a fer-se l’activitat de mobilitat (els altres 
idiomes rebran 150 € per aquest suport lingüístic per persona)
Es farà una avaluació de nivell abans i després de l’activitat, simplement per raons 
estadístiques, de caire anònim, i una vegada que el projecte hagi estat concedit i la 
persona seleccionada.



ENLLAÇOS

COMISSIÓ EUROPEA – Erasmus +

EACEA

OAPEE

INJUVE – Agència Nacional

JOVENTUT – Catalunya



CONTACTES

Educació Superior: AGAUR i Universitats (ORIS –
Oficines de Relacions Internacionals)
Escoles, FP, Adults: Ensenyament
Esport: Consell Català de l’Esport
Joventut: Direcció General de Joventut
Formació Ocupacional: SOC





MOBILITAT LABORAL

Beques Leonardo da Vinci: Pràctiques laborals (fins 2015) / ?

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciuta
dans/orientacioTrobarFeina/Eurodissea_Leonardo_OLD.html

Eurodissea: Beques de l'Assemblea de Regions d’Europa

http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html

Pràctiques / treballar UE: stage Comissió Europea, pràctiques 
Parlament Europeu i treballar a la UE

http://ec.europa.eu/spain/barcelona/treballar-i-estudiar-a-la-
ue/index_ca.htm#t_0_1



LA GARANTIA JUVENIL

Garantia Juvenil
És un nou enfocament de la lluita contra la desocupació juvenil, que 
assegura que tots els joves menors de 25 anys - ja sigui registrat en els 
serveis d'ocupació o no - aconseguir una oferta de bona qualitat, 
concreta en els 4 mesos de deixar l'educació formal o quedar-se sense 
feina.

L'oferta ha de ser una feina, un aprenentatge professional, període de 
pràctiques o l'educació contínua i adaptar-se a cada necessitat i situació
individual.

Els Caps d’Estat i de Govern de la UE van aprovar el principi de la 
Garantia Juvenil a l'abril de 2013







PROGRAMES PRIVATS i ALTRES

Entitats financeres: La Caixa, Banco Santander, BBVA 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/becas_ca.html

http://www.becas-santander.com/
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
Beques grans empreses: Repsol, Endesa
Fundacions
Consell d’Europa

http://www.coe.int/youth
SALTO

https://www.salto-youth.net/
Beques Fullbright

http://www.fulbright.es/
Rotary

https://www.rotary.org/



ALTRES

Jove.cat

http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat

Orientacions per treballar a l’extranger

http://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/comunitats_catalanes_de_l_exteri
or/orientacio_per_viure_i_treballar_a_l_estranger/

Informació sobre mobilitat internacional

http://www.barcelonesjove.net/



DOLORS SALES 
SOCIÒLOGA. TREBALL CAMPUS  



TREBALL CAMPUS: SERVEIS 

•INTERMEDIACIÓ LABORAL

•INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PER L’OCUPACIÓ

•PRÀCTIQUES EN EMPRESA. CCEUE

•MOBILITAT PROFESSIONAL INTERNACIONAL

•PROGRAMA UAB-EMPRÈN



LA CARRERA PROFESSIONAL

I UN COP ACABATS ELS ESTUDIS, QUÈ?

1. AUTOCONEIXEMENT DEL PROPI PERFIL PROFESSIONAL
2. CONEIXEMENT DEL  MERCAT DE TREBALL EN EL SECTOR
3. PREPARAR LES EINES DE RECERCA DE FEINA, CV, CARTES,
4. ESTRATÈGIA PER TROBAR FEINA: CANALS
5. CONSTRUCCIÓ DEL PROPI PROJECTE PROFESSIONAL

WEBS QUE PODEN SER ÚTILS:
- Col.legi de Politòlegs i Sociòlegs
- PORTA22: Recursos per a l’ocupació
- CIBERNÀRIUM: Formació en competències TIC
- SOC /SEPE: Mercat de treball català/espanyol
- OCDE: Tendències del mercat de treball



COMPETÈNCIES I MERCAT DE TREBALL

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS ADQUIRIDES:
• Capacitat d’anàlisi, síntesi, de relació i d’autoavaluació.
• Capacitat d’adaptació, polivalencia, versatilitat, treball en equip, tolerancia i sociabilitat.
• Bona memòria, gust per la lectura, capacitat d’observació.
• Coneixement en profunditat de la realitat social i actitud crítica.
• Capacitat d’abstracció, d’anàlisi i detecció de canvis.
• Coneixements tècnics i jurídics.

COMPETÈNCIES QUE EL MERCAT DE TREBALL DEMANDA:
• Treball en equip. Demanda d’equips multifuncionals i multidisciplinars
• Versatilitat, síntesis, anàlisis, pensament global, adaptabilitat als canvis
• Formació multidisciplinar: tècniques, idiomes, informàtica, habilitats
• Coneixement de la realitat social i gestió del canvi

OPORTUNITATS: 
• Expansió dels sistemes d’assegurament de la qualitat
• Responsabilitat Social Corporativa
• Altres: Monitorització i avaluació de projectes



TREBALLAR A L’ESTRANGER

1. CONÈIXER EL TEU PERFIL: IDIOMES, ESTUDIS, …
2. DECIDIR LA DESTINACIÓ: EUROPA, USA, XILE,…
3. CONÈIXER EL MERCAT DE TREBALL DEL PAÍS: ATUR, 

JACIMENTS D’OCUPACIÓ, LEGISLACIÓ,…
4. CONÈIXER LES OPORTUNITATS SOBRE EL TEU PERFIL

WEBS QUE PODEN SER ÚTILS:
JUSTLANDED: Informació sobre visats, allotjament, feina, salut, telefonia, etc, per països
GOING GLOBAL: Informació sobre els Resumé/CV’s per països
EXPAT BLOG: Portal d’informació mundial per països i expatriats
TRANSITIONS ABROAD: Informació sobre feina, estudis, viure i viatjar pel món
CATALANS AL MÓN: Xarxa social dels catalans que viuen en 345 ciutats del món
SPANIARDS: Xarxa social dels espanyols



OPORTUNITATS DES DE CATALUNYA I ESPANYA

•CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas
•ICPS: Institut CC. Polítiques i Socials
•Fundació Jaume Bofill: Estudis socio-polítics.
•ACCI10: Directori de professionals, Programa d’assessors
• ICEX: Programes de beques
•MAEC i AECID: Feina, beques i lectorats
•CDTI: Centro Desarrollo Tecnológico Industrial. Beques obertes fins 9 juliol
•Sector 3: Feina internacional en el tercer sector
• + Politologia: Web de recursos del sector

•Altres: Amnístia Internacional Catalunya, Intermón Oxfam, Creu Roja, Intered, 
SETEM, UNESCO. 



OPORTUNITATS PER EUROPA
• STAGE A LA COMISSIÓ EUROPEA
• EURES: Portal de la mobilitat laboral europea
• PORTAL EUROPEU DE LA JOVENTUT: SVE, FAS
• EPSO: Oficina de contractació de la UE.
• EURODESK: Servei d’informació iniciatives europees
• EURODAD: Xarxa Europea sobre deute i desenvolupament.
• OSCE: Organització per la Seguretat i la Cooperació Europea
• OCDE: Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic
• EURAXESS: Feina per investigadors
• GUARDIAN JOBS

Altres: Parlamento Europeo, Defensor Pueblo Europeo, Comité Económico y Social Europeo,
Banco Central Europeo , Consejo de la Unión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea ,
Banco Europeo de Inversiones, Fondo Europeo de Inversiones, Agencia Espacial Europea (ESA)



OPORTUNITATS EN ALTRES 
CONTINENTS

PORTALS I CERCADORS:

• IDEALIST
• RELIEFWEB
• JOBS ABROAD
• MONSTER
• OVERSEASJOBS
• TREBALLAR A L’ESTRANGER
• MES MOBILITAT PROFESSIONAL



OPORTUNITATS EN ORGANISMES I 
INSTITUCIONS MUNDIALS

• HRW: Human Rights Watch
• NNUU: Nacions Unides. PNUMA (Medi Ambient), UNICEF (Infància), PNUD 

(Desenvolupament), UNIFEM (Dones), FNUDC (Capitalització), ACNUR (Refugiats), 
UNRISD (Desenvolupament social), UNIDIR (Desarmament), 

• PMA: Programa Mundial d’Aliments
• OMC: Organització mundial de comerç
• OIT: Organització Internacional del Treball
• OMS: Organització mundial de la Salut
• BID: Banco Interamericà pel Desenvolupament
• FMI: Fons Monetari Internacional 



OPORTUNITATS I BEQUES D’EMPRESA

• ACCENTURE (Consultoria)
• BBVA (Banca)
• BCG (Consultoria)
• CEPSA (Energia i combustibles)
• DELOITTE (Consultoria)
• FUNDACIÓN MAPFRE (Assegurances i consultoria)
• GRUPO PRISA (Comunicació)
• TALENTUM TELEFONICA (Comunicació)
• UNIVERSIA (Banca)
• VODAFONE (Comunicació):




