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01 què és ERASMUS + 

 

Erasmus+ és un programa aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2020 que engloba 

iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. 

 

En el cas de l'educació, està relacionat amb l'àmbit escolar, la formació professional, l'ensenyament 

superior i la formació de persones adultes. Aquest programa està centrat en l'aprenentatge en la UE i 

més enllà de les seves fronteres i té com a objectiu millorar les qualitats educatives i formatives de les 

persones. Així, a través del programa Erasmus+, l'alumnat té l'oportunitat de cursar part dels seus 

estudis a l'estranger o de fer pràctiques laborals en empreses estrangeres amb una beca de la Unió 

Europea. 

 

Gràcies a la mobilitat internacional, l'alumnat… 

• Coneixerà noves formes de treball i altres cultures, 

• Adquirirà habilitats profitoses per al seu futur laboral, 

• Millorarà el seu coneixement de llengua estrangera, 

• Millorarà la seva ocupabilitat, 

• Guanyarà maduresa, tolerància i iniciativa. 

 

L'objectiu principal del programa Erasmus+ és millorar les qualificacions, l’ocupabilitat i modernitzar 

l'educació, la formació i el treball juvenil. Així, des de l'any 2014, i fins a l'any 2020, l'alumnat europeu 

tindrà l'oportunitat d'estudiar, formar-se, adquirir experiència laboral i realitzar activitats de 

voluntariat a l'estranger. 

 

Un altre dels objectius és fomentar l'aprenentatge de les llengües i la diversitat lingüística. El 

programa Erasmus+ ofereix suport lingüístic als participants amb la finalitat d'augmentar l'eficiència i 

l'efectivitat de la mobilitat i millorar el funcionament de l'aprenentatge. Aquest suport lingüístic es 

realitza en línia i inclou una avaluació obligatòria de les competències lingüístiques i cursos de llengua 

voluntaris. L'alumnat participant realitzarà una avaluació lingüística prèvia a la mobilitat i una altra 

posterior. Aquests resultats no impedeixen participar en la mobilitat, ja que estan fets simplement per 

controlar la millora lingüística que el programa oferirà als participants. 

 

Gràcies a Erasmus+, l'alumnat i professorat dels centres d'educació superior tenen diferents opcions 

de formació (acadèmiques i professionals) a Europa: 

– Acció clau 1 (KA1): Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge: beques per realitzar part 

dels estudis a l'estranger o per realitzar pràctiques laborals en empreses europees. Opcions 

disponibles: 

– Mobilitat per a estudis: durada de 3 a 12 mesos (màxim finançat: 5 mesos) 

– Mobilitat per a pràctiques a l'estranger: durada de 2 a 12 mesos (màxim finançat: 2 mesos) 

– Acció clau 2 (KA2): cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques mitjançant 

associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut amb l'objectiu de 

desenvolupar iniciatives en diferents àmbits de l'educació, la formació i la joventut i promoure la 

innovació, l'intercanvi d'experiències i competències entre diferents tipus d'organitzacions. 

– Acció clau 3 (KA3): suport a la reforma de les polítiques mitjançant reunions entre joves i 

responsables de la presa de decisions en l'àmbit de la joventut per a una millora de les polítiques 

educatives. 

– Activitats Jean Monnet: per a alumnat universitari. 

– Esport: foment de la integritat i la participació en l'esport, suport a enfocaments innovadors en 

l'esport i la doble carrera professional dels esportistes mitjançant associacions en col·laboració en  
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l'àmbit de l'esport i esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre. 

 

L’Institut de Nàutica de Barcelona disposa d'un departament de programes europeus que: 

• Es farà càrrec del seguiment i suport lingüístic de l'alumnat, 

• Buscarà les empreses i les Institucions d'Educació Superior on l'alumnat podrà fer pràctiques o 

cursar part dels seus estudis i 

• Gestionarà el reconeixement acadèmic de l'estada dels estudiants per a formació o pràctiques en els 

seus expedients acadèmics. 

 

Si vols més informació, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres! 

 

 


