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Mitjançant la resolució del 31 de juliol de 2020 del Servei Espanyol per a la
Internacionalització de l'Educació (SEPIE), es van publicar les llistes definitives de
sol·licituds seleccionades i excloses de projectes d'Acció Clau 1, Mobilitats de
persones per motius d'aprenentatge al sector de la Formació Professional (KA102),
corresponent a la Convocatòria de Propostes del Programa Erasmus+ 2020. La
institució ESCOLA PIA DE MATARÓ, coordinadora del consorci “Plataforma de
Mobilitat d'Escola Pia de Catalunya II”, va resultar beneficiària d'una subvenció
per al projecte 2020-1-ES01-KA102-080552.

Mitjançant la resolució del 15 de juliol de 2022 del Servei Espanyol per a la
Internacionalització de l'Educació (SEPIE), es van publicar les llistes definitives de
sol·licituds seleccionades i rebutjades de l'Acció Clau 1 al sector de la Formació
Professional - Mobilitat Educativa de les persones ( KA121, KA122), corresponents
a la Convocatòria de Propostes del Programa Erasmus+ 2022. La institució
ESCOLA PIA DE MATARÓ, coordinadora d'un consorci, va resultar beneficiària
d'una subvenció per al projecte 2022-1-ES01-KA121-VET-000057868.

“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”

2



ES RESOL:

1. OBJECTE

Aquesta publicació té per objecte establir les bases reguladores i convocar les
beques de mobilitat Erasmus+ destinades a estudiants i persones acompanyants de
cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i programes de formació i inserció (PFI).

2. DESTINACIÓ, DATES I DURADA DE LES BEQUES

Es convoquen aquestes beques:

2.1. Per a ESTUDIANTS

2.1.1. Projecte 2020-1-ES01-KA102-080552

Es convoquen un màxim de 21 mobilitats de curta durada (aproximadament 1
mes) i un màxim de 2 places de llarga durada ErasmusPro (aproximadament 3
mesos).*

S'estableixen tres possibles períodes d'inici de la mobilitat: març, maig i juny.**

El pressupost disponible per a cadascuna de les mobilitats es detalla a continuació
en funció de les tarifes aplicables establertes pel SEPIE:

1. Viatge:

Varia segons la distància amb l'organització d'acollida.

Distància del viatge Import

Entre 10 i 99 km 20€

Entre 100 i 499 km 180€

“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”
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Entre 500 i 1999 km 275€

Entre 2000 i 2999 km 360€

Entre 3000 i 3999 km 530€

Entre 4000 i 7999 km 820€

8000 km o més 1500€

Nota: la "distància del viatge" representa la distància entre el lloc d'origen i el lloc
d'execució, mentre que l'import cobreix la contribució tant pel viatge d'anada al lloc
de la realització de l'activitat com pel viatge de tornada.

2: Suport individual:

Varia en funció del país de destinació.

País de destinació
Suport individual per dia

Entre el dia 1 i el 14 A partir del dia 15

Noruega, Dinamarca, Luxemburg,
Regne Unit, Islàndia, Suècia,

Irlanda, Finlàndia, Liechtenstein
66€ 46€

Països Baixos, Àustria, Bèlgica,
França, Alemanya, Itàlia, Espanya,

Xipre, Grècia, Malta, Portugal
57€ 40€

Eslovènia, Estònia, Letònia,
Croàcia, Eslovàquia, República

Txeca, Lituània, Turquia, Hongria,
Polònia, Romania, Bulgària,

República de Macedònia del Nord,
Sèrbia

48€ 34€

* El nombre de places assignades dependrà del nombre de persones candidates i
del seu perfil professional.

“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”
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** Les persones candidates poden triar la seva preferència de data al formulari
d'inscripció. La mobilitat per al mes de juny només està disponible per als estudiants
del CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria.

*** La totalitat de la beca dependrà de la durada i destinació de la mobilitat que serà
comunicada als seleccionats quan es tanquin els acords amb les organitzacions
d'acollida.

2.1.2. Projecte 2022-1-ES01-KA121-VET-000057868

Es convoquen un màxim de 39 mobilitats de curta durada (aproximadament 1
mes).*

S'estableixen tres possibles períodes d'inici de la mobilitat: març, maig i juny.**

El pressupost disponible per a cadascuna de les mobilitats es detalla a continuació
en funció de les tarifes aplicables establertes pel SEPIE:

1. Viatge:

Varia segons la distància amb l'organització d'acollida.

Distància del viatge V. estàndard - Import V. ecològic - import

Entre 10 i 99 km 23€ N/A

Entre 100 i 499 km 180€ 210€

Entre 500 i 1999 km 275€ 320€

Entre 2000 i 2999 km 360€ 410€

Entre 3000 i 3999 km 530€ 610€

Entre 4000 i 7999 km 820€ N/A

8000 km o més 1500€ N/A

Nota: la "distància del viatge" representa la distància entre el lloc d'origen i el lloc
d'execució, mentre que l'import cobreix la contribució tant pel viatge d'anada al lloc
de la realització de l'activitat com pel viatge de tornada.

“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”
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El viatge ecològic es defineix com aquell que utilitza mitjans de transport amb baixes
emissions al tram principal del trajecte, per exemple, l'autobús, el ferrocarril o
l'automòbil compartit.

2: Suport individual:

Varia en funció del país de destinació.

País de destinació
Suport individual per dia

Entre el dia 1 i el 14 A partir del dia 15

Noruega, Dinamarca, Luxemburg,
Islàndia, Suècia, Irlanda, Finlàndia,

Liechtenstein
66€ 46€

Països Baixos, Àustria, Bèlgica,
França, Alemanya, Itàlia, Espanya,

Xipre, Grècia, Malta, Portugal i
països associats del Grup 2 segons

la guia del programa Erasmus+

57€ 40€

Eslovènia, Estònia, Letònia,
Croàcia, Eslovàquia, República

Txeca, Lituània, Turquia, Hongria,
Polònia, Romania, Bulgària,

República de Macedònia del Nord,
Sèrbia  i països associats del Grup

3 segons la guia del programa
Erasmus+

48€ 34€

* El nombre de places assignades dependrà del nombre de persones candidates i
del seu perfil professional. Es podrien organitzar mobilitats de més durada depenent
del perfil, la disponibilitat i l'interès de les persones candidates.

** Les persones candidates poden triar la seva preferència de data al formulari
d'inscripció. La mobilitat per al mes de juny només està disponible per als estudiants
del CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria.

“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”
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*** La totalitat de la beca dependrà de la durada i destinació de la mobilitat que serà
comunicat als seleccionats quan es tanquin els acords amb les organitzacions
d'acollida.

2.2. Per a PERSONES ACOMPANYANTS

2.2.1.. Projecte 2020-1-ES01-KA102-080552

Es convoquen un màxim de 4 mobilitats.*

S'estableixen tres possibles períodes d'inici de mobilitat: març, maig i juny.**

El pressupost disponible per a cadascuna de les mobilitats es detalla a continuació
en funció de les tarifes aplicables establertes pel SEPIE:

1. Viatge:

Varia segons la distància amb l'organització d'acollida.

Distància del viatge Import

Entre 10 i 99 km 20€

Entre 100 i 499 km 180€

Entre 500 i 1999 km 275€

Entre 2000 i 2999 km 360€

Entre 3000 i 3999 km 530€

Entre 4000 i 7999 km 820€

8000 km o més 1500€

Nota: la "distància del viatge" representa la distància entre el lloc d'origen i el lloc
d'execució, mentre que l'import cobreix la contribució tant pel viatge d'anada al lloc
de la realització de l'activitat com pel viatge de tornada.

“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”
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2: Suport individual:

Varia en funció del país de destinació.

País de destinació
Suport individual per dia

Entre el dia 1 i el 14 A partir del dia 15

Noruega, Dinamarca, Luxemburg,
Regne Unit, Islàndia, Suècia,

Irlanda, Finlàndia, Liechtenstein
117€ 82€

Països Baixos, Àustria, Bèlgica,
França, Alemanya, Itàlia, Espanya,

Xipre, Grècia, Malta, Portugal
104€ 73€

Eslovènia, Estònia, Letònia,
Croàcia, Eslovàquia, República

Txeca, Lituània, Turquia, Hongria,
Polònia, Romania, Bulgària,

República de Macedònia del Nord,
Sèrbia

91€ 64€

* El nombre i la durada de les places es definirà en funció de les necessitats
d'acompanyament.

** Les persones candidates poden triar la preferència de data al formulari
d'inscripció. Es valorarà si una persona pot fer l'acompanyament durant la durada
total de la mobilitat dels estudiants o si han de ser dues persones les que facin
l'acompanyament durant els primers dies una i durant els darrers dies l'altra.

*** La totalitat de la beca dependrà de la durada i destinació de la mobilitat que serà
comunicat als seleccionats quan es tanquin els acords amb les organitzacions
d'acollida.

2.2.2.. Projecte 2022-1-ES01-KA121-VET-000057868

Es convoquen un màxim de 8 mobilitats.*

S'estableixen tres possibles períodes d'inici de mobilitat: març, maig i juny.**

“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”
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El pressupost disponible per a cadascuna de les mobilitats es detalla a continuació
en funció de les tarifes aplicables establertes pel SEPIE:

1. Viatge:

Varia segons la distància amb l'organització d'acollida.

Distància del viatge V. estàndard - Import V. ecològic - import

Entre 10 i 99 km 23€ N/A

Entre 100 i 499 km 180€ 210€

Entre 500 i 1999 km 275€ 320€

Entre 2000 i 2999 km 360€ 410€

Entre 3000 i 3999 km 530€ 610€

Entre 4000 i 7999 km 820€ N/A

8000 km o més 1500€ N/A

Nota: la "distància del viatge" representa la distància entre el lloc d'origen i el lloc
d'execució, mentre que l'import cobreix la contribució tant pel viatge d'anada al lloc
de la realització de l'activitat com pel viatge de tornada.

El viatge ecològic es defineix com aquell que utilitza mitjans de transport amb baixes
emissions al tram principal del trajecte, per exemple, l'autobús, el ferrocarril o
l'automòbil compartit.

2: Suport individual:

Varia en funció del país de destinació.

País de destinació
Suport individual per dia

Entre el dia 1 i el 14 A partir del dia 15

Noruega, Dinamarca, Luxemburg,
Islàndia, Suècia, Irlanda, Finlàndia,

Liechtenstein
117€ 82€

“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”
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Països Baixos, Àustria, Bèlgica,
França, Alemanya, Itàlia, Espanya,

Xipre, Grècia, Malta, Portugal i
països associats del Grup 2 segons

la guia del programa Erasmus+

104€ 73€

Eslovènia, Estònia, Letònia,
Croàcia, Eslovàquia, República

Txeca, Lituània, Turquia, Hongria,
Polònia, Romania, Bulgària,

República de Macedònia del Nord,
Sèrbia  i països associats del Grup

3 segons la guia del programa
Erasmus+

91€ 64€

* El nombre i la durada de les places es definirà en funció de les necessitats
d'acompanyament.

** Les persones candidates poden triar la preferència de data al formulari
d'inscripció. Es valorarà si una persona pot fer l'acompanyament durant la durada
total de la mobilitat dels estudiants o si han de ser dues persones les que facin
l'acompanyament durant els primers dies una i durant els darrers dies l'altra.

*** La totalitat de la beca dependrà de la durada i destinació de la mobilitat que serà
comunicat als seleccionats quan es tanquin els acords amb les organitzacions
d'acollida.

3. REQUISITS

3.1. Podrà concórrer a aquesta convocatòria l’alumnat que estigui cursant cicles
formatius de grau mitjà (CFGM) i programes de formació i inserció (PFI) durant el
curs 2022/2023 o recent titulats (fins a un màxim d'un any després d'haver finalitzat
els seus estudis) dels centres d'estudis pertanyents al Consorci per a les places
destinades a estudiants.

3.2. Podrà concórrer a aquesta convocatòria el personal docent i no docent o
qualsevol altra persona adulta relacionada amb centres d'estudis pertanyents al
Consorci per a les places destinades a persones acompanyants.

“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”
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3.3. Els centres pertanyents al consorci són:

- Escola Pia de Mataró
- Escola Pia Igualada
- Escola Pia Vilanova i la Geltrú
- Escola Pia Sant Antoni
- Escola Pia Granollers
- Escola Pia Sarrià-Calassanç
- Escola Pia Olot
- Escola Pia Luz Casanova
- Escola Pia Salt
- Escola Pia Balmes
- Escola Pia Caldes de Montbui
- Escola Pia de Nostra Senyora

4. INSCRIPCIÓ

Totes les persones que compleixin els requisits establerts al punt 3 de la present
convocatòria hauran de seguir els passos següents:

4.1. Preparar la documentació

- Currículum Vitae en format Europass i en anglès. Abans de realitzar el
currículum, aconsellem veure aquest vídeo.

- Carta de motivació en format Europass i en anglès.
- Vídeo d'un minut en anglès, on cal presentar-se, explicar la motivació per

inscriure's al procés, què esperes de les pràctiques a l'estranger i quines
poden ser les teves aportacions.

- Foto del DNI, NIE o Passaport.
- IBAN (número de compte complet on s'ingressarà la beca en cas de resultar

seleccionat/da)
- Autorització per participar al programa signada per un/a dels tutors legals

en cas de menors d'edat. La trobaràs en aquest enllaç (S'ha de lliurar també
foto del DNI, NIE o Passaport del tutor/a que signa).

- Document de drets d'imatge signat també per un dels tutors legals en cas
de menors d'edat (s'ha de lliurar també foto del DNI, NIE o passaport del
tutor/a que signa). La trobaràs en aquest enllaç.

“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”
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- Foto de la targeta sanitària europea, en cas de comptar ja amb ella
(https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Prestaciones
PensionesTrabajadores/10938/11566/1761).

- En cas que comptis amb una Beca ministerial i/o de la teva pròpia comunitat
autònoma, hauries de pujar un document que ho certifiqui.

4.2. Omplir el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ i adjuntar la documentació.

4.2.1. S'han d'emplenar tots els camps marcats com a obligatoris.

4.3. Un cop emplenat el formulari, es rep un correu electrònic confirmant la inscripció
al procés de selecció.

4.4. El termini per fer la inscripció finalitza el 4 de desembre de 2022

5. SELECCIÓ

5.1. El centre revisa tota la documentació rebuda i es publica la llista de persones
admeses i excloses al procés de selecció. Totes les persones que lliurin en temps i
forma la documentació estipulada a la secció 4 i que superin la nota mínima de
criteri intern, seran admeses al procés.

5.2. Les persones admeses són convocades a través de la pàgina web del centre
educatiu i amb un mínim de 24 hores d'antelació per realitzar una entrevista
personal. Es pot donar el cas que es convoqui les persones admeses a través del
correu electrònic, prevalent sempre la informació publicada a la pàgina web. A la
convocatòria a l'entrevista s'indica lloc i hora de l'entrevista personal. No
presentar-se a l'entrevista personal suposa la desqualificació del procés de selecció,
tret que l'absència sigui per força major i estigui degudament justificada. Cal que la
persona admesa estigui disponible amb 30 minuts d'antelació a l'entrevista.

5.3. L'entrevista personal la realitzarà una comissió avaluadora integrada per
almenys dues persones, un membre de la comissió de mobilitat i una persona del
personal docent o no docent d’alguna de les escoles del consorci.

5.4. Un cop finalitzades les entrevistes personals, es publica a la pàgina web del
centre el llistat provisional de persones seleccionades, en llista d'espera i
descartades.
“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”

12

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761
https://forms.gle/bCPgT9RdPq6eeoLz9


5.5. S'habilita un termini de set dies naturals per a reclamacions. Les reclamacions
s'han de fer per correu electrònic i enviar-se al coordinador Erasmus.

5.6. Un cop revisades les reclamacions, es publica a la pàgina web el llistat definitiu
de persones seleccionades, en llista d'espera i rebutjades.

5.7. El centre d’estudis es reserva el dret de deixar alguna plaça deserta en cas que
consideri que no hi ha persones candidates adequades.

6. CRITERIS DE SELECCIÓ

S'estableixen aquest criteris per a la selecció de les persones participants:

6.1. ESTUDIANTS

- Expedient acadèmic i criteri intern (màxim 30%). Es duu a terme per l'equip docent
i es valoren aspectes com ara l’assistència, l’actitud, el compromís i l’esforç.
S'estableix un criteri uniforme per a totes les persones candidates. Les perones que
no superin aquest criteri intern no podran presentar-se a l’entrevista. Els alumnes de
primer curs que no tinguin totes les unitats formatives aprovades a la primera
avaluació seran excloses del procés.
- Documentació aportada (màxim 30%). El tribunal valora la qualitat de la
documentació aportada al procés de selecció. S'estableix un criteri uniforme per a
totes les persones candidates.
- Entrevista personal (màxim 40%). El tribunal valora la idoneïtat de les persones
candidates en funció de les respostes a l'entrevista. Es valoren els ítems següents
de manera uniforme per a totes les persones candidates: iniciativa, adaptabilitat,
mentalitat oberta, socialització, capacitat de comunicació, maduresa i coneixement
d'una/o mateixa/o, idioma estranger, capacitat de resolució de conflictes, motivació i
expectatives.

En cas d'empat a la puntuació, es donarà prioritat per aquest ordre:

- A estudiants amb menys oportunitats.
- A estudiants que mai no han participat en una mobilitat Erasmus+.

“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”
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6.2. PERSONES ACOMPANYANTS

- Coneixement del programa Erasmus+ (màxim 2 punts).
- Coneixement de llengües estrangeres (màxim 2 punts).
- Entrevista personal (màxim 6 punts). Es valora amb fins a 2 punts l'experiència i
coneixement de països estrangers, fins a 1 punt el coneixement i relació amb els
estudiants seleccionats i fins a 3 punts la motivació i capacitat de resolució de
conflictes.

7. ACCEPTACIÓ DE LA BECA I COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ
ACTIVA

7.1. Les persones seleccionades reben un document que han de tornar completat i
signat en un termini màxim de 7 dies per acceptar o rebutjar la subvenció així com
la seva implicació i compromís.

7.2. No acceptar o no contestar amb la documentació que se sol·licita en 7 dies
naturals des de la recepció del correu electrònic, comporta la renúncia automàtica
de la beca atorgada. Donant l'oportunitat a la primera persona a la llista d'espera del
llistat definitiu.

8. COBERTURA DE LA BECA

Amb la totalitat de la subvenció que el programa Erasmus atorga, les persones
participants tenen coberts els serveis que es descriuen a continuació:

- Allotjament al país de destinació de les pràctiques: en habitació compartida a
residència d'estudiants o en pisos compartits (les opcions depenen de la destinació).
- Totes les despeses del viatge internacional des del país d'origen fins al país de
destinació, on es realitzaran les pràctiques (No es contemplen taxis, transports a
primeres classes o vehicles particulars, segons la normativa Erasmus+).
- Mentor i telèfon d'emergència disponible al país de destinació.
- Cerca de l'empresa on es realitzaran les pràctiques per part de l'entitat contractada
i responsable de l'acolliment al país de destinació.
- Formació a la sortida (preparació específica per a Erasmus+).
- Creació i gestió de la documentació oficial.

“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”
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- Manutenció (la quantitat destinada a aquest fi depèn de la destinació i s'informarà
un cop estiguin les persones seleccionades).
- Assegurances pertinents requerides per la normativa establerta pel programa
Erasmus+.

“El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta convocatòria és
responsabilitat exclusiva del centre educatiu i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.”
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