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La Unió Europea dóna suport a una àmplia varietat d’activitats en 

educació, formació, cultura, recerca i joventut. Aquest fullet ofereix una 

breu informació sobre alguns dels programes de la Direcció General 
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Aquí podràs trobar 

alguna cosa que et vagi bé.

e us pugueu plantejar 

cobren per accedir-hi.



  Què 
      hi ha 
   per a mi?

Ets professor i vols ampliar 

els coneixements dels teus alumnes 

sobre un país de la UE?
Ets coreògraf i vols dur a terme 

un projecte de dansa d’amplada europea?

Ets estudiant universitari i vols 

estudiar un semestre 

a l’estranger? 

Ets distribuïdor i vols promoure 

pel·lícules europees?

Ets una autoritat local 

d’educació interessada 

en col·laboracions 

amb altres països?

Ets un jove investigador 

i busques oportunitats 

professionals?

Ets jove i vols 

trobar oportunitats 

de voluntariat?

O potser treballes 

a una biblioteca escolar, 

segueixes una formació per a adults 

o ets responsable d’una empresa 

que busca aprenents d’altres països 

o cooperació amb universitats.

I tothom que treballi amb joves 

llicenciats o per a construir 

una societat més inclusiva 

trobarà programes adequats 

als seus projectes.

Potser presideixes un grup 

de joves o una associació de pares, 

o tens responsabilitats de formació 

a una cambra de comerç, 

associació industrial 

o sindicat.

També poden participar 

les emissores de ràdio 

amb presència a Internet 

o editors que vulguin 

traduir una novel·la.

Fes-hi una ullada. Pots trobar 

alguna cosa que et vagi bé.

les em

amb pres

o edi

trad

?
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BENEFICIARIS DIRECTES PROGRAMA QUI ES POT PRESENTAR?
EXEMPLES D’ACTIVITATS 

I REFERÈNCIA 
PÀ-
GINA

Alumnes Comenius
Centres d’ensenyament 
i autoritats d’educació 

Intercanvi d’experiència 
a l’estranger per a classes 
i particulars

8

Joves, grups de joves, 
organitzacions de joves 

Joventut en Acció
Grups de joves, 
organitzacions juvenils

Intercanvis, voluntariat 
a l’estranger

12

Joves treballadors Joventut en Acció Organitzacions juvenils
Intercanvis, polítiques 
i cooperacions de joventut

12

Professors Comenius Professors
Formació contínua 
a l’estranger

8

Instituts de formació del 
professorat

Comenius Autoritats d’educació
Intercanvis, desenvolupament 
curricular conjunt

8

Associacions de pares 
i organitzacions no 
governamentals d’educació 
escolar

Comenius
Associacions de pares 
i organitzacions no 
governamentals d’educació

Col·laboracions amb centres 
de l’estranger

8

Aprenents, alumnes de 
formació professional

Leonardo da Vinci
Centres de formació 
professional

Experiència professional 
a l’estranger

18

Personal de centres de 
formació professional

Leonardo da Vinci
Centres de formació 
professional

Visites d’estudi i intercanvis 
a l’estranger, xarxes 
d’innovació 

18

Estudiants universitaris

Erasmus
Institucions d’ensenyament 
superior

Períodes d’estudi i pràctiques 
a l’estranger

22

Erasmus Mundus 
Institucions d’ensenyament 
superior

Estudis de postgrau 
a tot el món

36

Tempus
Institucions d’ensenyament 
superior

Mètodes d’ensenyament 
modernitzats en els països 
veïns de la UE

40

Cooperació 
amb els països 
industrialitzats

Institucions d’ensenyament 
superior

Intercanvi d’estudiants 
amb Nord-Amèrica i la regió 
d’Àsia-Pacífi c

38

Personal d’universitats

Erasmus Personal d’universitats

Períodes de docència 
a l’estranger, formació 
a l’estranger i desenvolupament 
curricular conjunt

22

Erasmus Mundus Personal d’universitats 
Intercanvis i col·laboracions 
acadèmiques a tot el món

36

Tempus
Institucions d’ensenyament 
superior

Col·laboracions amb 
universitats en els països 
veïns de la UE

40

Cooperació 
amb els països 
industrialitzats

Personal d’universitats

Desenvolupament curricular 
i harmonització de titulacions 
amb Nord-Amèrica i la regió 
d’Àsia-Pacífi c

38

Alumnes adults amb 
escassa educació ofi cial

Grundtvig
Institucions d’ensenyament 
per a adults 

Tallers amb alumnes adults 
d’altres països

26

Personal d’ensenyament 
per a adults

Grundtvig
Personal d’ensenyament 
per a adults

Col·laboracions i xarxes de 
formació contínua i intercanvi 
d’idees

26

Professors d’integració 
europea

Jean Monnet
Professors d’integració 
europea

Cooperació en docència 
i recerca

34
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BENEFICIARIS DIRECTES PROGRAMA QUI ES POT PRESENTAR?
EXEMPLES D’ACTIVITATS 

I REFERÈNCIA 
PÀ-
GINA

Professionals i estudiants 
de cinematografi a i televisió

MEDIA

Professionals, estudiants, 

empreses i organitzacions 

de formació del sector 

del cinema, la televisió i 

els mitjans de comunicació

Producció, promoció, 
distribució i formació

46

Artistes, dissenyadors, 

actors
Cultura

Organitzacions 

i institucions culturals 

i editors

Intercanvi d’idees 

i col·laboració en art, música, 

teatre, patrimoni cultural, 

literatura, arquitectura 

i disseny

42

Investigadors Marie Curie
Investigadors 

i organitzacions de recerca

Formació, intercanvis 

i col·laboracions
48

Personal d’alt nivell 

d’educació i formació 

Cooperació 

i innovació en 

formació permanent

Institucions i autoritats 

d’educació i formació

Visites d’estudi 

(programa transversal)
30

Escoles d’idiomes Llengua
Totes les organitzacions 

d’ensenyament d’idiomes

Desenvolupament de material 

didàctic

(programa transversal)

30

Responsables d’educació 

i investigadors

Tecnologies 

d’informació 

i comunicació

Responsables d’educació 

i investigadors 

Aplicació de la tecnologia per 

crear pràctiques innovadores 

d’educació i formació 

(programa transversal)

30

Totes les organitzacions 

d’educació i formació

Aprofi tament dels 

resultats

Totes les organitzacions 

d’educació i formació

Divulgació dels resultats 

dels projectes

(programa transversal)

30

Empreses

Erasmus Empreses

Acolliment d’estudiants 

universitaris en pràctiques, 

cooperació amb universitats 

i formació a l’estranger

22

Leonardo da Vinci Empreses

Acolliment d’aprenents i 

estudiants en pràctiques de 

formació professional inicial, 

mobilitat de treballadors 

a l’estranger i cooperació 

en projectes de formació 

professional

18

Tempus

Empreses, associacions 

empresarials i cambres 

de comerç

Cooperacions amb universitats 

en els països veïns de la UE
40

Es poden presentar moltes més institucions, organitzacions i associacions. També les empreses, els interlocutors socials, els 

centres de recerca i les organitzacions no lucratives, d’assessorament, de voluntariat i no governamentals. Tots els programes 

estan oberts a tots els països de la UE. Alguns ho estan també a d’altres països. En els resums individuals i les taules de la pàgina 52 

s’indiquen els països inclosos a cada programa.
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Europa està vivint un període de canvi que és un repte i un estímul al mateix 

temps. El pas cap a una Europa competitiva de creixement i ocupació sostenibles 

ha rebut un nou impuls gràcies a l’estratègia Europa 2020. Això porta la UE 

cap a una economia d’alta tecnologia i baixa en carboni que doni prioritat a la 

innovació, la creativitat i la mobilitat. L’atenció s’ha centrat en l’educació, la 

formació, la recerca i els recursos que els joves representen per a la UE, que vol 

insistir en l’obertura, per als seus ciutadans, d’ocasions que ofereixin noves 

oportunitats d’aprenentatge. Els programes d’ensenyament, formació, cultura, 

recerca i joventut són un element important d’aquesta estratègia.

Aquest fullet t’ofereix un panorama del que hi ha. Et diu si hi ha alguna cosa per 

a tu i com obtenir-la.
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What’s inside
ÍNDEX

Comenius: ensenyament escolar     pàgina 8

Joventut en Acció: activitats d’aprenentatge extraescola  pàgina 12

Leonardo da Vinci: formació professional     pàgina 18

Erasmus: ensenyament superior a Europa    pàgina 22

Grundtvig: ensenyament per a adults     pàgina 26

Llengües, tecnologies de la informació 

i la comunicació i divulgació     pàgina 30

Jean Monnet: ensenyament sobre integració europea  pàgina 34

Erasmus Mundus: mobilitat universitària a tot el món   pàgina 36

Cooperació amb els països industrialitzats    pàgina 38

Tempus: modernització de l’ensenyament superior 

als països propers a la UE     pàgina 40
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Cultura: intercanvis artístics      pàgina  42

Media: impuls de les produccions europees de cinema i televisió  pàgina  46

Marie Curie: oportunitats professionals per a la recerca   pàgina  48

ANNEX

Països participants       pàgina  52

Contactes, webs i publicacions      pàgina  53

Nota sobre el programa de formació permanent

La Comissió Europea ha integrat les seves iniciatives d’educació i formació en un sol paquet, 

el programa de formació permanent (www.ec.europa.eu/llp), que permet a les persones tenir 

oportunitats estimulants d’aprenentatge a tota Europa a qualsevol etapa de la vida. Té quatre 

subprogrames: Comenius (ensenyament escolar), Erasmus (ensenyament superior), Leonardo da 

Vinci (formació professional) i Grundtvig (ensenyament per a adults), complementats, a fi  de garantir-

ne els millors resultats, per un programa transversal que dóna suport a la cooperació política, els 

idiomes, les tecnologies de la informació i la comunicació i la divulgació i aprofi tament dels resultats 

dels projectes. El programa Jean Monnet estimula l’ensenyament, la refl exió i el debat sobre el procés 

d’integració europea en institucions d’educació superior de tot el món. Cada any es publica una 

convocatòria de propostes per al programa de formació permanent. Totes les activitats fi guren en 

la Guia del programa de formació permanent: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm.
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Ensenyament escolar

Per a què és?

L’objectiu de Comenius és impulsar la qualitat de l’ensenyament escolar, con-

solidar-ne la dimensió europea i promoure la mobilitat, l’aprenentatge d’idio-

mes i la inclusió a través d’intercanvis i cooperació entre centres escolars de 

diferents països.

A què ajuda?

Mobilitat de les persones

• La formació contínua de Comenius en altres països permet als professors 

i altres persones dedicades a l’ensenyament millorar les aptituds pràcti-

ques i adquirir una comprensió més àmplia de l’ensenyament escolar a 

Europa a través, per exemple, de cursos de desenvolupament professional, 

conferències i observació de professionals.

• Les ajudanties Comenius permeten als futurs professors passar entre 3 i 

10 mesos a un centre escolar de l’estranger, on fan d’assistents d’ensenya-

ment.

• La mobilitat individual d’alumnes de Comenius dóna als alumnes d’ense-

nyament secundari la possibilitat de passar entre 3 i 10 mesos en un centre 

i una família d’acollida a l’estranger.

Associacions

• Les associacions escolars multilaterals permeten als alumnes i els profes-

sors participar en activitats conjuntes d’aprenentatge amb centres de dife-

rents països europeus. Això ajuda a estimular la consciència intercultural i 

millorar les aptituds en les matèries triades.



  Què 
      hi ha 
   per a mi??

9

“Comunicació intercultural per mitjà de l’associació de les arts interpretatives” va ser una associa-

ció multilateral Comenius que feia servir representacions artístiques per augmentar el coneixement 

i la comprensió de la infl uència mútua. La cooperació entre centres de Finlàndia, Alemanya, Espa-

nya, Itàlia i Bèlgica va donar lloc a la creació, la producció, la representació i la gravació d’un musi-

cal anomenat L’estació, una història de gent que viu a diferents llocs d’Europa. Els alumnes matei-

xos van fer les cançons, les danses, el guió, el disseny i el vestuari, utilitzant àmpliament les TIC a 

la fase de preparació. Els assaigs generals i la representació es van fer a Finlàndia. També es van 

fer altres representacions musicals i teatrals més reduïdes a cadascun dels països participants. El 

projecte va ser ben interessant per el personal, els alumnes i els mitjans de comunicació locals.

• Les associacions escolars bilaterals orientades a les llengües fomenten 

l’ús de les llengües europees donant als alumnes l’oportunitat de practi-

car-les a l’estranger mitjançant l’intercanvi de classes, el treball amb alum-

nes d’altres centres i la residència amb les seves famílies.

• Les associacions Comenius Regio ajuden els interessats locals i regionals 

en l’ensenyament escolar — professors, alumnes i responsables dels siste-

mes educatius — a intercanviar bones pràctiques.

• eTwinning aprofi ta les possibilitats d’Internet per ajudar els professors de 

tota Europa a connectar-se entre ells, intercanviar idees i recursos i crear 

projectes de col·laboració amb els seus alumnes. Més que fi nançament, 

ofereix suport, formació, eines i exemples de bones pràctiques.
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Projectes i xarxes multilaterals

• Els projectes multilaterals Comenius agrupen personal docent, institucions 

de formació i altres organitzacions educatives i centres d’ensenyament, 

per millorar la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge a classe i ajudar 

a organitzar les experiències a l’estranger per als futurs professors. Les 

xarxes multilaterals Comenius, que integren consorcis actius d’ensenya-

ment escolar, són fòrums de refl exió conjunta per promoure la innovació i 

les bones pràctiques a una àrea temàtica.

Mesures complementàries

• Les mesures complementàries de Comenius contribueixen a assolir els 

objectius del programa, per exemple conscienciant sobre la importància 

de la cooperació escolar a escala europea.

• Les visites preparatòries permeten als participants potencials en projectes 

Comenius defi nir els objectius i fer el pla de treball del seu futur projecte.

Qui pot participar?

La participació està oberta a tots els membres actius de la comunitat escolar: 

alumnes, professors, autoritats locals, associacions de pares, organitzacions 

no lucratives, organitzacions no governamentals que s’ocupen de l’ensenya-

ment escolar, instituts de formació del professorat, universitats, centres d’in-

vestigació i altre personal docent.

Els països admissibles són els 27 Estats membres de la UE, Islàndia, Liechtens-

tein, Noruega i Turquia. La participació de Croàcia, l’Antiga República Iugoslava 

de Macedònia i Suïssa es defi neix en la convocatòria de propostes anual. 
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Com presentar-se

Els alumnes s’han d’adreçar al seu professor.

Els professors, els centres i altres organitzacions interessats en:

• la mobilitat, les associacions o les visites preparatòries, s’han d’adreçar a 

l’organisme nacional del seu país:http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learning-programme/doc1208_en.htm

• els projectes, les xarxes o les mesures complementàries multilaterals, 

s’han d’adreçar a l’Agència Executiva en l’Àmbit Educatiu, Audiovisual i 

Cultural: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

• eTwinning: http://www.etwinning.net

Més informació:

http://ec.europa.eu/education/comenius/doc854_en.htm
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activitats d’aprenentatge extraescolar

Per a què és?

El programa “Joventut en Acció” vol inspirar als europeus entre l’adolescèn-

cia i l’edat adulta el sentit de la ciutadania europea activa, la solidaritat i la 

tolerància. El programa promou la mobilitat dintre i fora les fronteres de la UE 

i la inclusió de tots els joves, independentment de la seva situació educativa, 

social y cultural. Ajuda els joves a adquirir noves competències i els ofereix 

oportunitats d’aprenentatge no ofi cial i informal de dimensió europea. 

A què ajuda?

“La joventut amb Europa” dóna suport als intercanvis, les iniciatives de joven-

tut i els projectes de democràcia que fomentin la participació a la vida demo-

cràtica, l’esperit emprenedor i la ciutadania europea activa entre els joves de 

13 a 30 anys.

• Els intercanvis de joves són projectes basats en l’associació de dos o més 

col·laboradors de diferents països. Requereixen la participació activa dels 

joves i estan pensats per donar-los una oportunitat de debatre i aprendre 

sobre diversos temes.

El projecte d’intercanvi de joves “No sóc perillós, sóc diferent” va reunir joves afi cionats al break 

dance i al rock dur emocional, que van fer servir l’art com a mitjà d’expressió. Van participar als 

intercanvis 24 persones d’edat entre 15 i 25 anys de Letònia, Lituània, Alemanya i Espanya, i 6 líders 

juvenils. L’exposició d’art, mitjans de comunicació, música, teatre i dansa els va ajudar a aprendre 

els uns dels altres i desenvolupar la tolerància a la diversitat cultural.
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• Els projectes d’iniciativa juvenil donen suport a les activitats creades, ini-

ciades i realitzades pels mateixos joves, que hi exerceixen les funcions 

principals. Una iniciativa juvenil pot provenir d’un sol grup local, regional o 

nacional d’un país, o de dos o més grups de diferents països.

• Els projectes joves i democràcia fomenten la participació de joves a la vida 

democràtica de la seva comunitat local, regional o nacional o fi ns i tot 

internacional. Els projectes joves i democràcia funcionen mitjançant una 

col·laboració europea. Permeten intercanviar idees, experiències i meto-

dologies a escala europea a partir d’activitats locals, regionals i nacionals.

El Servei Voluntari Europeu permet als joves realitzar un servei voluntari de fi ns 

a 12 mesos de durada en un altre país. Estimula la solidaritat i la comprensió 

mútua entre generacions i ofereix als participants experiències reals d’apre-

nentatge. Més enllà del benefi ci per a les comunitats locals, els voluntaris apre-

nen noves habilitats i llengües i descobreixen altres cultures. Els projectes del 

Servei Voluntari Europeu es poden adscriure a diversos temes i àrees, com ara 

cultura, joventut, esports, assistència social, patrimoni cultural, arts, protecció 

civil, medi ambient, cooperació al desenvolupament, etc.

El “Centre de rehabilitació per a nens discapacitats” és un projecte organitzat per una llar d’acollida 

grega per a nens amb discapacitat. Hi han participat més de 60 voluntaris internacionals, 10 d’ells 

amb discapacitats mentals o físiques. Els voluntaris viuen a la institució i ajuden al personal en les 

tasques quotidianes, com ara acompanyar els nens a escola o a la teràpia física i ocupacional. Apre-

nen a desenvolupar relacions, comparteixen responsabilitats i connecten amb persones de tot el món.

La joventut en el món fomenta intercanvis, formació, desenvolupament de xar-

xes i cooperació amb països associats, i presta una atenció especial als països 

veïns. 
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• Cooperació amb els països veïns de la Unió Europea vol desenvolupar la 

comprensió mútua, col·laborant al mateix temps a desenvolupar sistemes 

per fomentar les activitats dels joves. Dóna suport als intercanvis de joves 

amb països veïns associats, la formació i la connexió en xarxa amb aquests 

països.

• Cooperació amb països no veïns de la Unió Europea dóna suport als projec-

tes que fomenten la cooperació juvenil amb un ventall més ampli de països. 

Fomenta especialment l’intercanvi de bones pràctiques i formació de joves 

i monitors juvenils, les associacions i les xarxes d’organitzacions juvenils.

Sistemes de suport a la joventut fomenta el desenvolupament de sistemes d’in-

tercanvi, formació i informació per a joves, monitors juvenils i organitzacions 

juvenils. 

• Suport als organismes actius europeus en l’àmbit de la joventut fomenta 

l’activitat de les organitzacions no governamentals actives dedicades a la 

joventut a escala europea i que persegueixen un objectiu d’interès europeu 

general. Les seves activitats han de contribuir a la participació dels joves a 

la vida pública i la societat i al desenvolupament i la realització d’activitats 

europees de cooperació en l’àmbit de la joventut en el sentit més ampli.

• Formació i treball en xarxa en l’àmbit de la joventut i organitzacions juvenils 

dóna suport a la formació de les persones que treballen amb la joventut 

i les organitzacions juvenils. Pot incloure l’observació de professionals i 

altres experiències de pràctica docent, visites de viabilitat, reunions d’ava-

luació, visites d’estudi, activitats d’associació, seminaris, formació o acti-

vitats de connexió en xarxa a fi  de crear noves xarxes o consolidar i ampliar 

les existents del programa “Joventut en Acció”.

• Projectes per estimular la innovació i la qualitat té l’objectiu d’introduir, 

aplicar i promoure elements innovadors en l’àmbit de la joventut.
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• Accions d’informació adreçades a joves, als qui treballen amb joves i enti-

tats juvenils ofereix suport a activitats d’àmbit europeu i nacional que millo-

rin l’accés dels joves als serveis d’informació i comunicació i augmentin la 

seva participació en la preparació i divulgació de productes d’informació 

específi cs i de fàcil comprensió.

• Creació de projectes d’associació amb organismes públics regionals o 

locals (com ara regions i municipis), o amb organitzacions de l’àmbit de la 

joventut a escala europea, ajuda a desenvolupar o enfortir activitats a llarg 

termini d’aprenentatge informal i joventut.

Cooperació europea en matèria de joventut dóna suport al desenvolupament 

de la cooperació en polítiques de joventut a escala europea:

• Trobades de joves i responsables de polítiques de joventut ajuda a la coo-

peració, als seminaris i al diàleg estructurat entre joves, persones que tre-

ballen en l’àmbit de la joventut, organitzacions juvenils i responsables de 

polítiques de joventut.

• Suport a les activitats que afavoreixen una millor comprensió i coneixement 

de l’àmbit de la joventut.

• Cooperació amb organitzacions internacionals que s’ocupen de la joventut, 

particularment el Consell d’Europa, les Nacions Unides i les seves institu-

cions especialitzades.

Qui pot participar?

La joventut amb Europa

Es dirigeix principalment a joves d’entre 13 i 30 anys. Poden presentar-s’hi 

les organitzacions no lucratives o no governamentals, els organismes públics 

locals o regionals, els grups informals de joves o els organismes que s’ocupen 

de la joventut a escala europea establerts legalment a un dels països admissi-

bles: els 27 Estats membres de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia. 
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Servei Voluntari Europeu

Es dirigeix principalment a joves d’entre 18 i 30 anys. Poden presentar-s’hi les 

organitzacions no lucratives, els organismes públics locals o regionals, els 

organismes que s’ocupen de la joventut a escala europea, les organitzacions 

governamentals internacionals o (només per a activitats de joventut, esport 

o cultura) les organitzacions lucratives d’algun dels països admissibles: els 

27 Estats membres de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia, els paï-

sos de la Política Europea de Veïnat (Europa de l’Est, Caucas, regió Mediterrà-

nia i Europa del Sud-est) i altres països que hagin signat acords pertinents amb 

la Unió Europea.

La joventut en el món

Es dirigeix principalment a joves d’entre 13 i 30 anys. Poden presentar les sol-

licituds les organitzacions no lucratives o no governamentals, els organismes 

públics locals o regionals, els grups informals de joves o els organismes que 

s’ocupen de la joventut a escala europea establerts a un dels països admissi-

bles: els 27 Estats membres de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia, 

els països de la Política Europea de Veïnat (Europa de l’Est, Caucas, regió Medi-

terrània i Europa del Sud-est) i altres països que hagin signat acords pertinents 

amb la Unió Europea.

Sistemes de suport a la joventut

Estan destinats a persones dels països admissibles: els 27 Estats membres 

de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia. Per a aquesta acció, que 

també va dirigida als treballadors de l’àmbit de la joventut, no hi ha límit d’edat.

Cooperació europea en matèria de joventut

Es dirigeix principalment a joves d’entre 15 i 30 anys. Poden presentar-s’hi 

les organitzacions no lucratives o no governamentals, els organismes públics 

locals o regionals o els organismes que s’ocupen de la joventut a escala euro-

pea a un dels països admissibles: els 27 Estats membres de la UE, Islàndia, 

Liechtenstein, Noruega i Turquia.
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Com presentar-se

Gran part de la gestió del programa està descentralitzada a una xarxa d’agèn-

cies nacionals. Aquestes agències es poden trobar a: 

http://ec.europa.eu/youth/youth/contacts_en.htm.

La gestió d’algunes parts del programa “Joventut en Acció” està centralitzada a 

l’Agència Executiva en l’Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural 

http://eacea.ec.europa.eu/youth.

Més informació:

Guia del programa “Joventut en Acció”: 

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htm

Web de la joventut de la UE: http://ec.europa.eu/youth

Agència Executiva en l’Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural: 

http://eacea.ec.europa.eu/youth

Servei d’atenció als joves: youthhelpdesk@ec.europa.eu 

Informació sobre convocatòries concretes: 

youthcallforproposals@ec.europa.eu 
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Formació professional

Per a què és?

El programa Leonardo da Vinci ajuda els ciutadans europeus a adquirir noves 

aptituds, coneixements i qualifi cacions que es reconeguin per sobre les fron-

teres, per augmentar així les seves possibilitats de trobar feina en uns mercats 

laborals canviants. També dóna suport a les innovacions i millores dels siste-

mes i les pràctiques de formació professional.

A què ajuda?

Leonardo da Vinci atén les necessitats d’ensenyament i formació de les perso-

nes relacionades amb la formació professional. Tots els aspectes de la forma-

ció professional són admissibles si inclouen la transferència transnacional de 

coneixement, innovació i experiència.

• “Mobilitat de la formació professional inicial” va dirigit a persones en pràc-

tiques, aprenents i alumnes de formació professional.

• “Mobilitat de persones en el mercat laboral” fomenta la mobilitat en l’apre-

nentatge per a les persones amb títol de formació professional o universi-

tari, empleats o no.

• “Mobilitat EFPro” estimula l’intercanvi d’experiències entre treballadors de 

la formació professional, com ara professors, instructors, personal relaci-

onat amb qüestions de formació professional i especialistes en orientació 

professional.
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Falck, servei privat danès de bombers, i els bombers locals de Shropshire (Regne Unit) han creat 

junts un projecte Leonardo da Vinci. Cada any intercanvien 12 instructors de personal, en equips 

de dos en dos. Aprenen i es benefi cien mútuament de la formació i les experiències de cadascun 

d’ells.

• Les associacions són petits projectes de cooperació entre organitzacions 

associades de països diferents en temes d’interès comú relacionats amb la 

formació professional.

• “Transferència d’innovació” està centrada en projectes de cooperació mul-

tilaterals a fi  de transferir entre països o adaptar solucions innovadores en 

els sistemes de formació professional.

• “Desenvolupament de la innovació” dóna suport a projectes multilaterals 

i transnacionals que desenvolupin solucions innovadores en els sistemes 

de formació professional a escala europea.

• “Xarxes multilaterals” va orientada a las xarxes transnacionals a fi  d’inter-

canviar experiències i informació sobre formació professional mitjançant 

un plantejament temàtic o sectorial.

• Visites preparatòries: poden fi nançar-se per trobar socis i preparar un pro-

jecte.
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Qui pot participar?

El programa Leonardo da Vinci està dirigit a les persones que segueixen una for-

mació professional:

• aprenents i alumnes d’aprenentatge assimilable a l’ensenyament secundari

• persones que estan en el mercat laboral (amb formació professional o educa-

ció superior)

• professors, instructors i altres persones responsables de formació professio-

nal

• institucions i organismes com ara associacions i representants de formació 

professional, incloses les associacions de becaris, pares i professors

• empreses, interlocutors socials i altres representants de la vida laboral, inclo-

ses les cambres de comerç i altres organitzacions comercials

• centres d’investigació i organismes interessats en les qüestions de formació 

permanent i qualsevol aspecte de la formació professional a escala local, regi-

onal i nacional

• organitzacions no lucratives, de voluntariat i no governamentals.

Els països admissibles són els 27 Estats membres de la UE, Islàndia, Liechtenstein, 

Noruega, Turquia, Croàcia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia.
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Com presentar-se

Les persones interessades han de presentar-se a través d’una organització ges-

tora de fons de Leonardo (la seva institució de formació, empresa o ofi cina d’ocu-

pació, per exemple). Les pàgines de les agències nacionals contenen informació 

més detallada.

Les institucions de formació i altres organitzacions s’han d’adreçar a l’agència 

nacional del seu país. Les adreces es poden trobar a:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm.

Les accions centralitzades com ara les xarxes o els projectes multilaterals de 

“Desenvolupament de la innovació” estan gestionades per l’ Agència Executiva 

en l’Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural, a Brussel·les. Vegeu 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php.

Més informació:

http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1018_en.htm
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Ensenyament superior a Europa

Per a què és?

Erasmus fomenta la mobilitat en l’ensenyament superior, en particular ent  re 

estudiants, però també entre professors i altres persones. L’objectiu és estimu-

lar una visió de l’educació superior a escala europea. El contacte dels estudi-

ants amb altres països i cultures no sols enriqueix la seva experiència d’estudi. 

També promou uns professionals més a la mida d’Europa, fl exibles i mòbils que 

poden millorar la competitivitat i el potencial d’innovació europeus.

A què ajuda?

Fomenta la mobilitat transfronterera dins Europa dels estudiants — d’ensenya-

ment superior ofi cial i de formació professional de grau superior — i de perso-

nal docent i no acadèmic. Des de la seva creació el 1987 hi han participat més 

de dos milions d’estudiants.

Mobilitat de persones a d’altres països europeus

ESTUDIANTS

Els estudiants poden passar un període d’estudi d’entre 3 i 12 mesos a una 

institució d’ensenyament superior d’un altre país europeu participant. No han 

de pagar taxes a la universitat estrangera i poden afegir al seu expedient els 

crèdits que obtenen a l’estranger.

Igualment, la mobilitat per a la realització de pràctiques permet que els estudi-

ants d’institucions d’ensenyament superior facin un període de pràctiques en 

una empresa o organització d’un altre país europeu.
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Es fan cursos intensius d’idiomes per ajudar als estudiants Erasmus a 

preparar-se per al seu període a l’estranger quan es tracta de països de 

llengües menys utilitzades i ensenyades.

Vedrana Trbušić, eslovena que estudia comunicacions a la Universitat de Ljubljana, escriu 

sobre la seva estada Erasmus a Itàlia: Tot just he acabat el meu últim any com a estudiant 

Erasmus a la Universitat de Bolonya, una de les més antigues d’Europa. Anar a la Universi-

tat on van estudiar Dante i Petrarca ha estat ja una gran experiència, i no cal esmentar l’en-

cant de la ciutat i dels bolonyesos. Però el millor de tot han estat els cursos, els professors 

i l’excel·lent oportunitat acadèmica. He tingut ocasió de seguir cursos que no existeixen en 

la meva universitat, i això m’ha donat uns coneixements únics.

PERSONAL D’INSTITUCIONS D’ENSENYAMENT SUPERIOR

Les persones admissibles poden passar fi ns a sis setmanes a una insti-

tució d’ensenyament superior de l’estranger, tant per millorar les seves 

perspectives professionals com per fomentar la cooperació.

• Els professors de l’estranger poden benefi ciar als estudiants locals 

oferint conferències, mètodes d’ensenyament diferents i classes en 

un idioma estranger. Al mateix temps, els professors adquireixen 

perspectives diferents, fan nous contactes i amplien les xarxes aca-

dèmiques. Els professors Erasmus també poden iniciar una nova 

mobilitat i activitats de cooperació.

• Els treballadors del sector empresarial també poden participar a Eras-

mus com lectors a una institució associada de l’estranger, on poden 

donar als estudiants una visió directa del món de l’empresa i establir 

intercanvis per a pràctiques dels estudiants i formació del personal.

• El personal no docent de les institucions — com ara administradors 

o bibliotecaris — pot anar a l’estranger amb Erasmus per rebre for-

mació en altres institucions o empreses.



24

Institucions d’ensenyament superior

PROGRAMES INTENSIUS A EUROPA

Són programes breus d’estudis, per a estudiants i professors, que duren entre 

dues i sis setmanes i estan organitzats per almenys tres institucions d’ensenya-

ment superior de tres països diferents.

Projectes i xarxes multilaterals

Erasmus també dóna suport a projectes de modernització i innovació en el sector 

de l’ensenyament superior. El personal pot participar en:

• Projectes multilaterals de desenvolupament curricular, modernització de 

l’educació superior i cooperació entre institucions d’ensenyament superior 

i empreses i campus virtuals. Duren fi ns a tres anys i hi han de participar 

almenys tres països.

• Xarxes acadèmiques i estructurals d’institucions i altres organitzacions par-

ticipants, pensades per innovar en disciplines acadèmiques específi ques o 

organització i per oferir fòrums d’intercanvi de bones pràctiques.

Carta Universitària Erasmus

La Carta estableix uns principis que les institucions d’ensenyament superior es 

comprometen a respectar. Unes 4.000 institucions de 33 països estan actualment 

adherides a la Carta, que és una condició prèvia perquè les institucions puguin 

participar a les activitats d’Erasmus.
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Qui pot participar?

Poden participar a Erasmus:

• estudiants d’ensenyament superior ofi cial i de formació professional de grau 

superior, inclosos els de doctorat

• professors, instructors i personal docent, incloses les associacions perti-

nents, centres de recerca, organitzacions d’assessorament i altres que treba-

llin en formació permanent

• empreses, interlocutors socials i altres interessats i organismes públics i 

privats que ofereixin ensenyament i formació en un àmbit local, regional o 

nacional.

Els països admissibles són els 27 Estats membres de la UE, Islàndia, Liechtens-

tein, Noruega i Turquia. Croàcia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia hi 

participen en fase preparatòria.

Com presentar-se

Els estudiants s’han d’adreçar primer a la secció internacional de la seva univer-

sitat o institut.

Les universitats i altres organitzacions s’han d’adreçar a l’agència nacional del 

seu país. Les adreces de les agències nacionals es poden trobar a:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm

Les accions centralitzades com ara les xarxes, els projectes multilaterals i la 

concessió de la Carta Universitària Erasmus estan gestionades per l’Agèn-

cia Executiva en l’Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural, a Brussel·les. Vegeu 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php.

Més informació:

http://ec.europa.eu/education/erasmus



P
ro

g
ra

m
a

 d
’a

p
re

n
e

n
ta

tg
e

 a
l 

ll
a

rg
 d

e
 l

a
 v

id
a

P
ro

g
ra

m
a

 d
’a

p
re

n
e

n
ta

tg
e

 a
l 

ll
a

rg
 d

e
 l

a
 v

id
a

26

Ensenyament per a adults

Per a què és?

L’ensenyament per a adults augmenta els seus coneixements, aptituds i com-

petències i ofereix una segona ocasió crucial per al gran nombre d’adults que 

han deixat els estudis aviat. També ajuda a abordar el repte que p     er a tota la 

societat europea suposa l’envelliment de la població.

A què ajuda?

Grundtvig abasta tots els nivells i sectors de l’ensenyament per a adults i totes 

les formes d’aprenentatge: ofi cial, no ofi cial i informal.

• Els projectes multilaterals reuneixen institucions i organitzacions de diver-

sos països per posar en comú coneixements i experiència i obtenir resul-

tats innovadors amb valor europeu.

• Les xarxes multilaterals ofereixen una plataforma comú de debat i inter-

canvi d’informació sobre qüestions importants, polítiques o recerca.

• Les associacions educatives reuneixen institucions d’ensenyament per a 

adults de països europeus amb temes d’interès comú.

• La formació contínua permet als instructors, professors i altres persones 

un desenvolupament professional.
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• Les visites i els intercanvis de persones dedicades a l’ensenyament d’adults 

poden incloure funcions docents, observació de professionals i altres visi-

tes d’intercanvi d’experiència a centres d’ensenyament per a adults.

• Les ajudanties van dirigides a les persones que segueixen o han acabat 

recentment una formació inicial per treballar en l’ensenyament d’adults, o 

que s’estan reciclant des d’altres feines cap a l’ensenyament per a adults.

• Els projectes de voluntariat per a persones grans ofereixen noves oportuni-

tats d’aprenentatge per a aquests ciutadans europeus, fomenten l’envelli-

ment actiu i valoren la contribució de les persones grans a la societat.

• Els tallers reuneixen persones o petits grups d’alumnes de diversos països 

per a experiències innovadores d’aprenentatge multinacional adequades 

a les seves necessitats personals de desenvolupament i aprenentatge, i 

estimulen els alumnes a intercanviar coneixements i perspectives.
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Els museus i altres àmbits d’aprenentatge no ofi cial tenen molt que oferir a l’hora d’apropar l’educació 

als ciutadans i de donar oportunitats d’aprendre a tothom. A través del projecte de formació permanent 

al museu, museus de tot Europa han revisat la seva relació amb la societat i les comunitats locals i han 

dissenyat materials de formació basats en la pràctica i estudis concrets desenvolupats a escala europea. 

Especialment els cursos de formació per al personal de didàctica dels museus han donat oportunitats per 

desenvolupar coneixements pràctics treballant amb segments poc representats de la societat europea.

Qui pot participar?

Grundtvig dóna suport especialment a:

• persones sense educació ni qualifi cacions bàsiques

• persones que viuen a zones rurals o desfavorides, o marginades per raons 

socioeconòmiques.

Es centra en les persones pertanyents a grups que són “d’accés difícil” i que, 

generalment, no tendeixen a participar en iniciatives educatives.

Els països admissibles són els 27 Estats membres de la UE, Islàndia, Liechtens-

tein, Noruega, Turquia, Croàcia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia.
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Com presentar-se

Les organitzacions i les persones s’han d’adreçar a l’agència nacional del seu 

país. Les adreces es poden trobar a:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm

Més informació:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm
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Per a què és?

Per obtenir els millors resultats dels programes d’aprenentatge permanent, 

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig, la UE dóna assistència com-

plementària.

A què ajuda?

Cooperació i innovació

Existeix un fi nançament per a l’anàlisi de polítiques i sistemes en l’àmbit 

de l’aprenentatge permanent, la millora del material de referència, com ara 

enquestes i estadístiques, l’impuls de la innovació en educació i formació. Es 

subvencionen projectes de recerca i estudis comparatius europeus i també es 

dóna suport a les visites d’estudi per als responsables i altres interessats en 

educació i formació.

Ajut per aprendre idiomes

Hi ha fons disponibles per fomentar el convenciment de la importància de saber 

idiomes, impulsar l’accés als recursos d’ensenyament de llengües i desenvo-

lupar els corresponents materials didàctics. Qualsevol llengua és admissible, 

però es dóna prioritat a les llengües ofi cials europees com a llengua estrangera.

“Aprendre en moviment” ajuda a desenvolupar coneixements d’idiomes entre uns ciutadans euro-

peus que són cada vegada més mòbils. El projecte ha desenvolupat una campanya promocional en 

el transport públic, com a manera d’estimular els usuaris a aprendre les llengües minoritàries o dels 

països propers. S‘han posat anuncis a troleibusos a Lituània, tramvies a Polònia, autobusos a Roma-

nia i Malta, el Metro i trens de rodalies a Alemanya i autobusos i trens a Itàlia. Es vol captar l’atenció 

dels usuaris a través de cartells atractius a les parades o les estacions. A l’interior dels autobusos, 

tramvies o trens, més anuncis inclouen frases útils i gravacions de veu en les respectives llengües.
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Tecnologies de la informació i la comunicació

Els projectes poden optar a l’ajut si fan servir la tecnologia per desenvolupar 

pràctiques innovadores d’educació i formació o milloren l’accés a la formació 

contínua i ajuden a introduir sistemes avançats de gestió. S’inclou la identifi -

cació i utilització d’aplicacions innovadores de les TIC per a la formació perma-

nent, en particular per als grups en risc d’exclusió.

Divulgació i aprofi tament

Les activitats destinades a garantir el màxim resultat dels projectes i mesures 

fi nançats per la UE poden optar a l’ajut fi nancer. L’objectiu és crear un marc 

per a l’aprofi tament efi caç de resultats en els àmbits local, sectorial, regional, 

nacional i europeu.

Qui pot participar?

Cooperació i innovació

Poden participar els directors de centres d’ensenyament i formació, especialistes i 

funcionaris de les administracions nacionals, regionals i locals, serveis d’orientació 

i acreditació i interlocutors socials, a més d’investigadors, analistes de polítiques 

i sistemes d’aprenentatge permanent, especialistes i institucions que s’ocupen 

d’aquestes qüestions. Hi ha convocatòries específi ques per als organismes públics.

Ajut per aprendre idiomes

La participació està oberta a qualsevol organització o institució que s’ocupi direc-

tament o indirectament de l’ensenyament d’idiomes i del multilingüisme, com ara 

escoles d’idiomes, centres de recerca en ensenyament de llengües, administracions 

locals o regionals, associacions de l’àmbit de l’ensenyament o l’aprenentatge d’idi-

omes, companyies de cultura, ràdio, televisió o mitjans de comunicació amb presèn-

cia a Internet, editorials i productors o distribuïdors de programes informàtics.
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Tecnologies de la informació i la comunicació

Es poden presentar els responsables, professionals, investigadors, professors 

i instructors.

Divulgació i aprofi tament

Poden participar:

• institucions o organitzacions que ofereixin oportunitats d’aprenentatge, 

responsables locals, regionals i nacionals de sistemes i polítiques, empre-

ses, interlocutors socials, organitzacions comercials i cambres de comerç 

i indústria

• organismes que ofereixin orientació, assessorament i serveis informatius

• associacions de l’àmbit de la formació permanent, incloses les d’estudi-

ants, becaris, alumnes, professors, pares i alumnes adults

• centres de recerca i organismes participants en temes de formació perma-

nent

• organitzacions no lucratives, de voluntariat i no governamentals.

Els països admissibles són els 27 Estats membres de la UE, Islàndia, Liechtens-

tein, Noruega, Turquia, Croàcia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia.
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Com presentar-se

Les organitzacions i les persones interessades en les mesures complementàries 

per a projectes multilaterals i xarxes s’han d’adreçar a l’ Agència Executiva en 

l’Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Més informació:

Cooperació i innovació:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc92_en.htm

Visites d’estudi per a especialistes d’educació i formació professional:

http://ec.europa.eu/education/transversal-programme/doc946_en.htm

Aprenentatge d’idiomes:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc94_en.htm

Tecnologies de la informació i la comunicació:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc96_en.htm

Divulgació i aprofi tament:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc98_en.htm
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Ensenyament sobre integració europea

Per a què és?

L’acció Jean Monnet vol estimular l’excel·lència en l’ensenyament, la recerca i 

el debat sobre la integració europea a les institucions d’ensenyament superior.

A què ajuda?

• Mòduls europeus Jean Monnet: cursos breus sobre integració europea d’un 

mínim de 40 hores lectives.

• Càtedres Jean Monnet: especialitzades en estudis d’integració europea. 

Els catedràtics imparteixen un mínim de 90 hores per any acadèmic en la 

matèria.

• Càtedres Jean Monnet ad personam: estan reservades a catedràtics Jean 

Monnet amb un alt nivell de docència i publicacions internacionals, i pro-

fessors amb un currículum destacat com a professionals d’alt nivell en 

l’àmbit de la integració europea.

El professor Siniša Rodin, de la Universitat de Zagreb, va impartir l’any 2001 un mòdul únic Jean 

Monnet en un vehicle dinàmic a fi  d’estendre el coneixement sobre la Unió Europea a Croàcia. El 

mòdul de 2001 es va convertir en una Càtedra Jean Monnet i es van afegir dos mòduls addicionals. 

Tots els professors del Departament de Dret Públic Europeu de la Càtedra pertanyen a l’equip de 

negociació de Croàcia per a l’adhesió a la UE. L’equip de la Càtedra Jean Monnet està exercint un 

important paper en l’explicació de la integració europea i la seva relació amb els drets i les lliber-

tats civils. També ha introduït una sèrie de seminaris Jean Monnet a Dubrovnik, un nou programa 

del Màster en Estudis Europeus i l’edició del Croatian yearbook of European law and policy.

• Pols europeus Jean Monnet: estructures pluridisciplinàries que reuneixen 

recursos sobre integració europea en una o vàries universitats i treballen 

sota la direcció d’una Càtedra Jean MAjut a associacions de professors i 

investigadors que s’especialitzen en integració europea.
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• Ajut a activitats d’informació i recerca sobre la integració europea per esti-

mular conferències, seminaris i taules rodones sobre integració europea.

• Grups de recerca multilaterals Jean Monnet: associacions de càtedres Jean 

Monnet d’almenys tres països diferents per a la investigació conjunta i 

sinergies pluridisciplinàries en l’àmbit dels estudis d’integració europea.

El programa Jean Monnet —l’acció Jean Monnet n’és un component essencial— també dóna suport al 

Col·legi d’Europa, l’Institut Universitari Europeu, l’Institut Europeu de l’Administració Pública, l’Aca-

dèmia de Dret Europeu, l’Agència Europea per al Desenvolupament de l’Educació d’Alumnes amb 

Necessitats Educatives Especials i el Centre Internacional de Formació Europea. També es concedei-

xen subvencions de funcionament a les associacions europees de l’àmbit de l’educació i la formació.

Qui pot participar?

Les institucions d’ensenyament superior, les associacions de professors i els 

investigadors especialitzats en estudis d’integració europea.

Són admissibles tots els països del món.

Com presentar-se

Mitjançant les convocatòries.

Més informació:

http://ec.europa.eu/education/jean-monnet/doc609_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/llp/ajm/2010/index_en.htm
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Mobilitat universitària a tot el món

Per a què és?

El programa fomenta la qualitat de l’ensenya  ment superior a través de beques 

i cooperació acadèmica entre Europa i la resta del món.

A què ajuda?

Erasmus Mundus dóna suport a:

• programes conjunts de postgrau o establiment d’associacions interinstitu-

cionals de cooperació entre universitats d’Europa i de països de fora la UE

• beques d’estudis, recerca o ensenyament per a estudiants, investigadors i 

personal universitari en el context de programes conjunts de postgrau o de 

la cooperació interinstitucional

• projectes per augmentar l’atractiu, el perfi l, la visibilitat i la imatge de l’en-

senyament superior europeu a tot el món.

Chunyu Liang, xinés que ha estudiat a Grècia, Hongria i el Regne Unit, diu: “Tenir l’oportunitat 

d’estudiar gestió del medi ambient a diversos països europeus i amb gent de més de 26 nacionali-

tats ha estat una gran experiència. He rebut una formació avançada molt variada que m’ha ajudat 

a obtenir el coneixement i les qualifi cacions tècniques essencials per a la meva feina actual a una 

empresa important de mitigació del canvi climàtic”.
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Qui pot participar?

Poden participar institucions d’ensenyament superior, organitzacions de l’àmbit de 

l’educació superior i la recerca, estudiants universitaris i de doctorat, professors, inves-

tigadors i personal de les universitats.

Són admissibles tots els països del món.

Com presentar-se

Tant les organitzacions com els particulars s’han d’adreçar al punt de contacte del seu 

país.

Les adreces es poden trobar a: 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-mundus/doc1515_en.htm

Més informació:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus
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Per a què és?

L’objectiu és fomentar la qualitat dels sistemes d’educació i formació i la com-

prensió intercultural a través del diàleg, la comparació i la competència inter-

nacionals amb els països més desenvolupats del món.

A què ajuda?

Dóna suport a programes conjunts d’estudi amb altres països industrialitzats, 

especialment de Nord-Amèrica i la regió d’Àsia-Pacífi c.

• Projectes de titulació conjunta o doble: els estableixen i desenvolupen 

consorcis d’institucions d’ensenyament superior a fi  de crear programes 

conjunts integrats d’estudi amb estudiants de les dues parts que passen 

un període substancial d’estudi al país associat i obtenen un títol conjunt o 

doble. Duració normal del projecte: 4 anys.

• Projectes conjunts de mobilitat: els estableix i desenvolupa un grup d’insti-

tucions d’ensenyament superior o formació professional de la UE i un país 

associat. Les activitats es centren en la mobilitat d’estudiants a curt termini 

(normalment un semestre) amb el reconeixement dels períodes d’estudi a 

l’estranger, un expedient conjunt i intercanvis de becaris, personal docent 

o administradors. Duració normal del projecte: 3 anys.

“Educar els gestors de sanitat del futur”: per ajudar a futurs administradors de sanitat a veure com i 

per què els sistemes d’assistència sanitària s’estructuren i gestionen diferentment a cada banda de 

l’Atlàntic, es van intercanviar 27 estudiants durant el període d’aquest projecte conjunt. Els estudi-

ants van obtenir unes perspectives úniques dins uns sistemes de sanitat que desconeixien, seguint 

cursos i fent pràctiques a hospitals. Com observava un d’ells, “aquesta experiència d’intercanvi 

et permet veure funcionar un sistema a un altre lloc, i comences a pensar com pots adaptar el teu 

sistema per a què funcioni millor”.
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• Diàleg i projectes orientats per abordar qüestions estratègiques dels siste-

mes i polítiques d’educació i formació de la UE i els països associats: inclou 

estudis, seminaris, grups de treball i exercicis de puntuació que aborden 

qüestions comparatives d’ensenyament superior i formació professional, 

inclosos el reconeixement de qualifi cacions i aspectes d’acreditació. Dura-

ció normal del projecte: 2 anys.

Qui pot participar?

Poden participar grups d’institucions d’ensenyament superior de la UE i un país 

associat i estudiants i facultats pertanyents a aquestes institucions i, en el cas 

dels projectes orientats (tant sols Estats Units), altres organitzacions com ara 

agències d’acreditació, agències o organitzacions d’ensenyament, empreses 

privades, grups industrials i empresarials, organitzacions no governamentals, 

instituts de recerca i organismes professionals.

Els països participants són els Estats Units d’Amèrica, Canadà, Austràlia, Japó, 

Nova Zelanda i Corea del Sud.

Com presentar-se

Els consorcis d’institucions poden sol·licitar fi nançament mitjançant les convo-

catòries anuals.

Les organitzacions i els particulars s’han d’adreçar a la Agència Executiva en 

l’Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural de la Comissió Europea:

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/index_en.htm.

Més informació:

http://ec.europa.eu/education/industrialised-countries
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modernització de l’ensenyament superior 

als països propers a la UE

Per a què és?

Tempus ajuda a modernitzar l’ensenyament superior als països associats i pro-

pers geogràfi cament a la UE i promou la cooperació entre institucions d’ense-

nyament superior a la UE i aquests països.

A què ajuda?

Tempus dóna suport a projectes conjunts, basats en associacions multilaterals 

entre institucions d’ensenyament superior de la UE i dels països associats, que 

col·laboren a les reformes a aquests últims d’acord amb les seves prioritats 

nacionals i regionals. Els projectes conjunts poden desenvolupar, modernitzar 

i aplicar nous plans d’estudis, mètodes d’ensenyament o materials, impulsar 

una cultura de control de qualitat i modernitzar la gestió i la governança de les 

institucions d’ensenyament superior.

El projecte “Llei de propietat industrial de la UE: desenvolupament institucional”, fi nançat per 

Tempus, va establir un Centre d’Educació sobre la Propietat Industrial a la Facultat de Dret de la 

Universitat de Skopje, a l’Antiga República Iugoslava de Macedònia. Es van formar dotze futurs 

monitors per dissenyar i impartir cursos de formació sobre drets de propietat per a funcionaris, jut-

ges, advocats, fi scals, agents de patent i consumidors. També es van organitzar cursos d’idiomes i 

informàtica per als monitors. Un dels alumnes va arribar a ser Primer Ministre.

Les mesures estructurals ajuden al desenvolupament i la reforma dels sistemes 

d’ensenyament superior als països associats, a augmentar-ne la qualitat i per-

tinència i a adequar-los als avenços de la UE.
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Qui pot participar?

Les associacions es composen fonamentalment d’institucions d’ensenyament 

superior però també poden incloure empreses, ministeris, organitzacions no 

governamentals i altres organitzacions d’ensenyament superior, tant de la UE 

com dels països associats.

El programa inclou 27 països dels Balcans Occidentals, Europa de l’Est, Àsia 

Central, Àfrica del Nord i Pròxim Orient.

Com presentar-se

Mitjançant les convocatòries publicades a:

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

També hi ha punts de contacte de Tempus als Estats membres de la UE i els 

països associats que poden ajudar a trobar col·laboradors, aclarir les prioritats 

nacionals o regionals i explicar el procediment per sol·licitar-ho. Les dades dels 

contactes es poden trobar a:

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/contacts_en.php

Més informació:

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php
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Intercanvis artístics

Per a què és?

El programa vol potenciar el patrimoni cultural comú d’Europa a través de la 

cooperació entre organitzacions de l’àmbit de la cultura.

A què ajuda?

Cultura dóna suport a la mobilitat de les persones del sector cultural, la circula-

ció transnacional de productes i obres culturals i artístics i el diàleg intercultu-

ral. La idea fl exible i interdisciplinària dóna suport a projectes, organitzacions, 

activitats promocionals i recerca a totes les branques de la cultura.

Accions culturals

• Projectes culturals plurianuals i anuals de cooperació que reuneixin 
persones del sector cultural de diferents llocs d’Europa.

• Traducció de tots els tipus de fi cció entre llengües europees.

• Accions a gran escala que augmentin el sentit de pertànyer a la 
mateixa comunitat i la consciència de la diversitat cultural d’Europa 
i contribueixin al diàleg intercultural i internacional. Entre els exem-
ples cal esmentar les Capitals Europees de la Cultura, els premis 
EBBA de música popular, el Premi de Literatura de la Unió Europea, 
el Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea i el Premi 
Unió Europea de Patrimoni Cultural.
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“Disseny de fantasia” era un projecte de tres anys a Finlàndia, Bèlgica, Noruega, el Regne Unit i 

Dinamarca. Els principals actors i productors eren alumnes d’entre 5 i 17 anys. Reunia dissenya-

dors professionals i professors de disseny per estimular l’interès pel disseny i crear materials de 

formació i ensenyament. Els alumnes van participar en tallers impartits per dissenyadors professi-

onals i van poder fer els seus propis dissenys. Un jurat internacional en va seleccionar alguns per 

fer-ne prototips i participar en una exposició itinerant. El projecte va estimular la creativitat i va 

augmentar en els alumnes la consciència del disseny d’un producte i de la cultura material. Es van 

establir contactes entre els dissenyadors i les escoles i els professors van millorar la seva capacitat 

d’ensenyament.

Organitzacions que treballen en l’àmbit europeu

Cultura ajuda les organitzacions que persegueixen un objectiu d’interès euro-

peu general en l’àmbit de la cultura i que tenen una dimensió europea real. 

Es concedeix suport als ambaixadors culturals (per exemple orquestres, cors, 

grups teatrals i companyies de dansa), xarxes de representació i defensa i 

estructures de suport.

Anàlisi, recopilació i divulgació d’informació i repercussió dels projectes

Es dóna suport a anàlisis en l’àmbit de la cooperació cultural europea i el desen-

volupament de la política cultural.
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Qui pot participar?

Poden participar les organitzacions i els projectes culturals proposats per orga-

nitzacions culturals (els particulars no).

Els països admissibles són els 27 Estats membres de la UE, Islàndia, Liechtens-

tein, Noruega, Turquia, Croàcia, l’Antiga República Iugoslava de Macedònia, 

Sèrbia i Montenegro. Albània i Bòsnia i Hercegovina podran participar a partir 

de 2011, mitjançant la signatura de memoràndums d’acord. Segons es detalla a 

l’annex, el programa també admet la cooperació amb tercers països que hagin 

celebrat acords específi cs amb la UE i hagin ratifi cat la Convenció de la UNESCO 

sobre la Protecció de la Diversitat dels Continguts Culturals i les Expressions 

Artístiques de 2005. 

Com presentar-se

Les organitzacions s’han d’adreçar als punts de contacte de Cultura al seu país. 

La llista es troba a:

http://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm

Més informació:

http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call2061_en.htm
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Impuls de les produccions europees 

de cinema i televisió

Per a què és?

MEDIA és el programa de suport de la UE a la indústria audiovisual europea. La 

seva fi nalitat és reforçar el sector audiovisual europeu de manera que refl ec-

teixi la identitat i el patrimoni culturals d’Europa. Ajuda a la circulació d’obres 

audiovisuals europees dins la UE, en promou la circulació fora i impulsa la com-

petitivitat del sector oferint accés al fi nançament.

A què ajuda?

MEDIA cofi nança iniciatives de formació per a professionals de la indústria 

de l’audiovisual, el desenvolupament de projectes de producció (pel·lícules, 

sèries de televisió, documentals, animació i nous mitjans de comunicació), la 

distribució de pel·lícules europees i la promoció d’obres audiovisuals euro-

pees. S’inclouen les mesures per enfortir les estructures de producció de les 

petites empreses, ajudar a difondre una cultura empresarial al sector, facilitar 

la inversió privada i acompanyar els canvis que la digitalització està produint 

en totes les fases de la cadena de producció i distribució:

• formació contínua per a productors, distribuïdors, operadors, guionistes i 

directors, a través d’organitzacions i empreses de formació europees en el 

sector audiovisual

• fi nançament de grups de projectes, projectes individuals i obres interacti-

ves i accés més fàcil al fi nançament d’institucions fi nanceres mitjançant la 

garantia d’una part dels costos

• distribució de pel·lícules europees seleccionades a cinemes europeus i de 

programes europeus a través de l’emissió per televisió europea

• promoció a Europa i internacional de les pel·lícules europees i altres obres 

audiovisuals a fi res comercials i festivals, i ajuda als professionals a obte-

nir accés als mercats.
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Petita selecció de pel·lícules fi nançades per MEDIA els últims anys:

La cinta blanca de Michael Haneke

Qui vol ser milionari? de Danny Boyle

4 mesos, 3 setmanes i 2 dies de Cristian Mungiu

Una casa de bojos de Cédric Klapisch

Good bye Lenin! de Wolfgang Becker

La vida en rosa d’Olivier Dahan

El viatge de l’emperador de Luc Jacquet

Persèpolis de Marjane Satrapi i Vincent Paronnaud

Els falsifi cadors de Stefan Ruzowitzky

La vida dels altres de Florian Henckel von Donnersmarck

El vent que agita l’ordi de Ken Loach

Les abraçades trencades de Pedro Almodóvar

Qui pot participar?

Professionals de mitjans de comunicació i audiovisuals, productors, distribu-

ïdors, agents de vendes, expositors, organitzacions de formació, consorcis 

paneuropeus que ofereixin ensenyament inicial en el sector audiovisual (esco-

les de cinema o empresa) i altres empreses i organitzacions vinculades a la 

indústria audiovisual.

Els països admissibles són els 27 Estats membres de la UE, Islàndia, Liechtens-

tein, Noruega, Croàcia i Suïssa.

Com presentar-se

Hi ha convocatòries amb terminis específi cs.

Més informació:

http://ec.europa.eu/media
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Oportunitats professionals per a la recerca

Per a què són?

Les accions Marie Curie estan pensades per impulsar les carreres professionals 

dels investigadors en tots els àmbits de ciències i humanitats. Ofereixen als 

investigadors l’oportunitat de modernitzar i diversifi car els seus coneixements, 

integrar-se en equips de recerca i augmentar les seves perspectives professi-

onals. També fomenten la transferència de coneixements dins programes de 

formació estructurats i la mobilitat transnacional dels investigadors.

A què ajuden?

Xarxes de formació inicial

Dins una xarxa d’instituts públics de recerca i associats comercials (incloses les 

PIME), es dóna formació a joves investigadors sobre projectes de recerca indi-

viduals i personalitzats, complementada amb mòduls estructurats de formació 

sobre altres coneixements i competències pertinents, com ara gestió i fi nan-

çament de projectes i programes de recerca, drets de propietat intel·lectual, 

mitjans per aprofi tar els resultats de la recerca, emprenedoria, aspectes ètics 

i comunicació.

Beques intraeuropees per al desenvolupament professional

Ajuden els investigadors experimentats a adquirir noves aptituds o experi-

ència en altres sectors, fi nançant la formació avançada i el desenvolupament 

professional, per exemple en aptituds científi ques com ara amb noves tècni-

ques o instruments, en la preparació de propostes per sol·licitar fi nançament 

o patents o en la gestió de projectes de recerca. Les subvencions requereixen 

mobilitat transnacional dins Europa.
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Ajuts a la reintegració a Europa

Financen els costos de projectes de recerca (salaris, viatges, material fungible, 

sol·licitud de patents, etc.) per facilitar la reintegració professional a Europa i 

ajuda a la ocupació estable en la recerca dels investigadors que han obtingut 

una formació dins una acció Marie Curie.

Ajuts a la reintegració internacional

Financen els costos de projectes de recerca (salaris, viatges, material fungible, 

sollicitud de patents, etc.) per facilitar la reintegració professional a Europa 

dels investigadors europeus que han investigat fora d’Europa.

Cofi nançament de programes regionals, nacionals i internacionals

Cofi nancen programes de beques regionals, nacionals i internacionals per a 

la formació sobre recerca i el desenvolupament professional. Els programes 

cofi nançats han de ser per a becaris postdoctorals o investigadors amb més 

experiència i han d’incloure la mobilitat transnacional.

Beques de sortida internacional

Atorguen fi nançament (salari i costos relacionats amb la recerca) per a la for-

mació avançada d’investigadors experimentats europeus que duen a terme una 

recerca d’alt nivell a una universitat, un centre de recerca o una empresa a un 

país no pertanyent a la UE.

Beques per a investigadors de tercers països

Financen (salari i costos relacionats amb la recerca) els investigadors de països 

no europeus que treballen en projectes d’una institució europea.
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El que volen els consumidors a les modernes pantalles de cristall líquid, com ara les televisions, és 

alta resolució i claredat del cristall. “Heterolics” és un projecte de recerca per crear una nova gene-

ració de materials cristal·lins líquids que puguin fer avançar el coneixement actual sobre díodes 

emissors de llum orgànics. Mitjançant una beca per a investigadors de tercers països, la visió d’un 

jove científi c rus, Valery Kozhevnikov, de la Universitat Tècnica Estatal dels Urals a Ekaterinburg, i 

el seu tutor al Regne Unit, Duncan Bruce, de la Universitat de York, ens està obrint ara els ulls a les 

qualitats visuals més altes. Els investigadors han sol·licitat la patent d’un dels materials desenvo-

lupats com a part de la beca Marie Curie, i s’hi ha interessat ja una empresa japonesa que opera en 

aquest mercat multimilionari. El becari i el professor Bruce han establert una sòlida relació. Segons 

diu el Dr. Kozhevnikov, “pel que fa a la col·laboració, l’èxit ha estat del 100%”.

Programa d’intercanvi internacional de personal investigador

Ofereix fi nançament (costos de subsistència i viatge) al personal d’universi-

tats, centres de recerca i organitzacions afi ns del sector públic per transcór-

rer un temps a organitzacions de recerca de països associats no pertanyents 

a la UE (països que tenen un acord de ciència i tecnologia amb la UE o països 

veïns), com a part d’un programa coordinat d’intercanvi entre organitzacions 

de recerca europees i no europees per enfortir la cooperació a llarg termini.

Associacions i passarel·les entre empreses i universitats

Financen la mobilitat intersectorial: comissions de servei entre instituts públics 

de recerca i socis comercials (incloses les PIME) que col·laboren en projectes 

de recerca conjunts i contractació d’investigadors amb experiència de fora de 

l’associació.

Nit dels Investigadors

Es fi nancen actes d’una nit que ofereixen als assistents activitats d’educació 

recreativa gràcies a les quals poden millorar el seu coneixement sobre els 

investigadors i la recerca.
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Qui pot participar?

Investigadors a totes les fases de la carrera professional, universitats, cen-

tres de recerca, organismes responsables de fi nançament de la formació en 

recerca i empreses.

Els països admissibles són els 27 Estats membres de la UE i els països asso-

ciats al setè programa marc. A més, per a una part de les accions són admis-

sibles els investigadors i les organitzacions de països no pertanyents a la UE.

Com presentar-se

A través de les convocatòries i de concursos revisats inter pares.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 

Tota la informació necessària per decidir quan i com presentar-s’hi es pot trobar a 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/how.htm

Als Estats membres i als països associats hi ha punts de contacte nacionals 

que ofereixen assessorament i assistència individual: 

http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html

Més informació:

http://ec.europa.eu/mariecurieactions
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Països participants

Tots els Estats membres de la UE, Noruega, Islàndia i Liechtenstein poden participar a tots els 

programes. Els altres països que poden participar a cada programa s’indiquen, de forma resumida, 

a la taula següent. Per a més detalls, vegeu la informació sobre cada programa.

Joventut en Acció Turquia, Albània, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Antiga República Iugoslava de 

Macedònia, Kosovo (*), Montenegro, Sèrbia, Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, 

Moldàvia, Rússia, Ucraïna, Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Marroc, Autoritat 

Nacional Palestina, Síria i Tunísia

Comenius Turquia, Croàcia i Antiga República Iugoslava de Macedònia (**)

Erasmus Turquia, Croàcia i Antiga República Iugoslava de Macedònia (**)

Leonardo da Vinci Turquia, Croàcia i Antiga República Iugoslava de Macedònia (**)

Grundtvig Turquia, Croàcia i Antiga República Iugoslava de Macedònia (**) 

Programa transversal Turquia, Croàcia i Antiga República Iugoslava de Macedònia (**)

Jean Monnet 62 països

Erasmus Mundus Tots els països del món

Cooperació amb els països 

industrialitzats 

Estats Units, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Japó i Corea del Sud

Tempus 27 països dels Balcans Occidentals, Europa de l’Est, Àsia Central, Àfrica del Nord i Pròxim 

Orient

Cultura Croàcia, Antiga República Iugoslava de Macedònia, Montenegro, Sèrbia, Turquia i els 

països que poden participar un any determinat (Mèxic el 2011 i Sud-àfrica el 2012)

MEDIA Croàcia i Suïssa 

Marie Curie Albània, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Israel, Montenegro, Sèrbia, Suïssa, Antiga 

República Iugoslava de Macedònia i Turquia (per algunes accions també s’admeten 

organitzacions i particulars de tercers països) (***)

(*) Segons la Resolució 1244/99 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

(**) Croàcia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia hi poden participar en fase preparatòria.

(***) La llista dels tercers països admissibles es pot trobar a: http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries
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Contactes

Comissió Europea

Direcció General d’Educació i Cultura

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 229-91111

Fax +32 229-57633

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

eac-info@ec.europa.eu

Agència Executiva en l’Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural

BOUR 01/01

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 229-75615 

Fax +32 229-21330

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

eacea-info@ec.europa.eu
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Webs

Cedefop  ― European Centre for the Development of Vocational Training:  

http://www.cedefop.europa.eu

Servei d'Orientació als Ciutadans:

http://ec.europa.eu/citizensrights

CRELL (Centre de Recerca sobre l'Aprenentatge Permanent): 

http://crell.jrc.ec.europa.eu

IET (Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia):

http://eit.europa.eu

ETF (Fundació Europea de Formació):

http://www.etf.europa.eu

EURES (Portal Europeu de la Mobilitat Professional):

http://ec.europa.eu/eures

Europass: 

http://europass.cedefop.europa.eu

Eurydice (informació sobre sistemes i polítiques educatives en Europa):

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

EVE resultats de projectes d’educació, formació, cultura, joventut i ciutadania:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/index_en.htm

Ploteus (portal sobre oportunitats d'aprenentatge en tot l'espai europeu):

http://ec.europa.eu/ploteus
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¿Tens preguntes sobre Europa? Contacta Europe Direct:

http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm

Estudiar a Europa. Troba la universitat que et vagi millor: 

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/

Portal Europeu de Joventut: http://europa.eu/youth/index.cfm 

Publicacions

EU Bookshop: 

http://bookshop.europa.eu

Publicacions de la Direcció General d’Educació i Cultura:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/eac_en.html
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 Your contact point:



Europe Direct és un servei destinat a ajudar-vos a trobar les respostes a les preguntes que us pugueu plantejar 

sobre la Unió Europea

Número de telèfon gratuït (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 

(*) Hi ha operadors de telefonia mòbil que no autoritzen l’accés als números 00 800 o bé cobren per accedir-hi.

Més informació sobre la Unió Europea, al servidor Europa d’Internet (http://europa.eu).

Al fi nal de l’obra fi gura una fi txa catalogràfi ca.

© Unió Europea, 2011

All pictures ©Carl Cordonnier/European Union, 2010

Reproducció autoritzada, amb indicació de la font bibliogràfi ca

Ofi cina de Publicacions de la Unió Europea, 2011

2011 — 60 pàgs. —  14,8 x 21 cm

 

Com adquirir les publicacions de la Unió Europea

Publicacions gratuïtes

>  A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

>   A les representacions o delegacions de la Unió Europea. 

Per contactar-les podeu consultar el web http://ec.europa.eu 

o bé enviar un fax al número +352 2929-42758.

Publicacions de pagament

>  A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

  Suscripcions de pagament (per exemple, a les series anuals del Diari Ofi cial 

de la Unió Europea o a les recopilacions de la jurisprudència del Tribunal 

de Justícia de la Unió Europea)

>   A través dels distribuïdors comercials de la Ofi cina de Publicacions de la Unió Europea 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_es.htm).

La Unió Europea dóna suport a una àmplia varietat d’activitats en 

educació, formació, cultura, recerca i joventut. Aquest fullet ofereix una 

breu informació sobre alguns dels programes de la Direcció General 

d’Educació i Cultura. Per facilitar-ne la lectura, no sempre utilitza la 

terminologia ofi cial ni inclou tots els programes, instruments i accions 

de la UE, però a cada secció s’indica on es pot trobar més informació 

i es presenta una llista dels organismes nacionals i altres organitzacions 

importants per poder participar en les activitats.

Aquí podràs trobar 

alguna cosa que et vagi bé.

e us pugueu plantejar 

cobren per accedir-hi.
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