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Per què un programa Erasmus? 



Font: ERASMUS + GUIA DEL PROGRAMA 



Quins tipus de programes Erasmus  
hi ha per a la formació d’adults? 

KA104 - Movilidad de personal de Educación de Personas Adultas 
 
KA204 – Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación de Personas Adultas 
  
 



Per què vam presentar un Projecte Erasmus? 



Objectiu principal: 
 

Millorar les competències digitals dels nostres alumnes  
per pal·liar el risc d’exclusió social 
 
Competència digital = garantia d’inclusió social 
 



Altres objectius del projecte:  

 Millorar la comunicació/coordinació entre el professorat (tecnologia) 

 Homogeneïtzar les habilitats digitals del nostre professorat 

 Conèixer pràctiques educatives exitoses per incorporar les  

 noves tecnologies a tota la nostra oferta formativa  

 Aprendre a adaptar/crear materials digitals 

 



Altres objectius del projecte:  

 Millorar les competències lingüístiques d’anglès del nostre professorat 

 Familiaritzar-nos amb altres cultures europees  

 Conèixer i establir contacte amb docents d’altres centres educatius per  

 facilitar l’intercanvi de bones pràctiques i fomentar col·laboracions 

 Començar un procés d’internalització de la nostra escola 

 



En quin punt del procés estem ara? 



KA104 - Movilidad de personal  
de Educación de Personas Adultas 
 
Projecte de dos anys. 
 
4 mobilitats. 
 
 3 mobilitats / Trinity College Dublin / juliol 2017 

 
 1 mobilitat / Finlàndia i Estònia / abril 2018  
 
 
 



Mobilitats a Dublín: 

Xavier Carnicer: English for Teachers (A2-B1) 
 



Mobilitats a Dublín: 

Marta Catalán: Talking to people: Inquiry-based & Cooperative Methodology 
  
 



Mobilitats a Dublín: 

Victoria Osuna: ICT for Teaching 
  
 



Mobilitats a Dublín: 



Mobilitats a Dublín: 

També vam poder conèixer Irlanda i contactar amb companys d’altres països. 







Mobilitat a Finlàndia i Estònia: 

Victoria Osuna: Best Practices Benchmarking course Helsinki & Tallin 
 
 Visites a centres educatius i observació de classes 

 
 Presentacions d’especialistes de l’educació de Finlàndia i Estònia 

 
 Presentacions de directors de centres educatius de Finlàndia i Estònia 
 
 Presentació del nostre centre i “successful story” 
 













PRESENTACIÓ PPT  

file:///C:/Users/super/Desktop/Presentation Fin-Euneous.pptx


WEB DEL NOSTRE PROJECTE ERASMUS 

https://cfabonpastor.wixsite.com/erasmus


Com es van triar els docents participants? 



4 mobilitats concedides 
 
3 professors amb estabilitat en el centre (claustre de 6 professors)  
 
Recomanacions:  
 
 Crear una comissió Erasmus 
 Elaborar criteris de selecció del professorat  
  participant en projectes Erasmus i obligacions 
 
 

 Fonamental: implicació per part dels participants                   
   i gestió/coordinació del projecte 
 
 



Com s’inclouen al currículum  
  la temàtica, activitats...? 



 Fonamental: formació interna 
 

 
Google Classroom de la nostra formació interna 
 
Recull d’eines/recursos tractats durant la formació 
 
Material creat pel professorat (en procés) 
 
 

https://classroom.google.com/u/1/c/Nzk2NTQ0MzMxNlpa
https://classroom.google.com/u/1/c/Nzk2NTQ0MzMxNlpa
https://classroom.google.com/u/1/c/Nzk2NTQ0MzMxNlpa
https://classroom.google.com/u/1/c/Nzk2NTQ0MzMxNlpa
https://classroom.google.com/u/1/c/Nzk2NTQ0MzMxNlpa
https://padlet.com/victoria_osuna_gomez/y9jgom4l9n38
https://padlet.com/victoria_osuna_gomez/vqeuowqa7jvl


Com es van trobar les entitats i els cursos  
 adequats al projecte?  



 Criteris de selecció de cursos de formació: 
 
 Empresa organitzadora amb referències 
 
 País on es realitza el curs – de preferència de parla anglesa o on  
 l’anglès és una segona llengua 
 
 País de referència en l’àmbit en el que volem millorar 
 
 Contingut del curs, duració, calendari... 
 
 

         Es poden sol·licitar canvis de dates, país i empresa organitzadora. 
 
 
 



Dificultats a l’hora d'elaborar  
 la sol·licitud (calendari...). 



 Dificultats a l’hora d'elaborar la sol·licitud: 
 
 Temps 
 
 Implicació del professorat no estable en el centre 
 
 Aspectes burocràtics/de forma 
 
 Manca de referències/models a tenir en compte 
 
 

          Motivació i implicació per part de la direcció  
  i claustre son clau. 
 
 
 



Teniu “equip impulsor” de seguiment  
 del projecte? Quin és el seu paper?  



 Equip impulsor: 
 
 Creació d’una comissió Erasmus 
 
 Nomenament d’una persona responsable: 

 coordinadora Erasmus gestiona i fa la repartició de tasques  
 i convoca reunions periòdiques per fer un seguiment  

 
 Membres de la comissió Erasmus col·laboren activament 
 
  

 Fonamental: crear una comissió Erasmus i  
  nomenar un coordinador Erasmus!  
 
 



Què penseu, ara, a mig projecte, que hauríeu  
 d’haver previst a l’hora de dissenyar el  
 projecte i no vàreu fer?  
 
Quins punts creieu que cal treballar més en  
 la sol·licitud per tal d’assegurar l’èxit  
 del projecte?  



 Coses a tenir en compte: 
 
 Ser realista: tot el que s’inclou al projecte s’ha de fer! 
 
 Pagaments i justificació econòmica en ESFERA 
 
 Revisar amb cura la selecció de cursos de formació i les empreses 

 
 Elaborar criteris de selecció de participants i seguir-los amb minuciositat 
 
 Tant la direcció com el professorat ha d’estar motivat i s’ha d’implicar 

 

               Un projecte Erasmus és un projecte de centre,  
  no d’una persona i no és per anar de turisme! 
 
 



Quin valor afegit aportarà al centre i a  
 l’equip docent la participació en  
 el projecte?  



 Valor afegit que aporta el projecte Erasmus: 
 
 Motivació del professorat 
 Formació de qualitat per al professorat 
 Millora continua i actualització  
 Millora del nivell d’anglès del professorat 
 Motivació de l’alumnat 
 Servir com a referència/motivació per altres centres de formació d’adults 
 Contacte amb col·legues d’altres països 
 Donar a conèixer el nostre centre fora i dins de Catalunya 
 Possibles col·laboracions amb altres centres 
 Innovació 

 
 



SEPIE – Servicio Español para la Internacionalización de la Educación  
 
Secció d’Educació de Persones Adultes  
 

http://sepie.es/educacion-adultos/index.html


Diapositiva de una presentació de Dr. MARTTI HÄLLSTRÖM 


