
 

 

 
 

 
 
 

ERASMUS+ KA1 i KA2  
  

Programa promogut pel SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de 
l’Educació) i pel Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen de la Sub-direcció General 
de Plurilingüisme del Departament d’Educació. 
 
L’objecte d’aquest programa és millorar les competències bàsiques, promoure l’educació 
inclusiva, fomentar pedagogies obertes i innovadores, professionalitzar la docència, 
millorar els instruments per al reconeixement de competències i qualificacions i 
aconseguir una inversió educativa sostenible, rendible i eficient. 
 
 

 

 
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centre públics i concertats 

 
ETAPA 

 
Primària, ESO, Batxillerat. 

   Formació d’adults 

 
DURADA 

Variable: 1 o 2 anys 

Excepcional: Batxillerat 3 anys 

 
 

CONTEXT 
 
L’acció clau KA1 del programa Erasmus+ ofereix mobilitat de personal, en especial, de docents, 
formadors, directius i monitors juvenils a nivell escolar (KA101) i de formació de persones adultes 
(KA104). Els projectes de mobilitat són per dur a terme activitats de formació i desenvolupament 
professional del personal educatiu: cursos estructurats o activitats de formació, període 
d’observació (job shadowing) o docència en una institució associada. Es finança el viatge, un ajut 
individual, la matrícula del curs i la gestió del projecte. 
 
L’acció clau KA2 del programa Erasmus+ ofereix cooperació a través d’associacions 
estratègiques entre organitzacions educatives, esportives, regionals, de voluntariat o juvenils i 
altres actors rellevants per dur a terme projectes conjunts i mobilitats per l’aprenentatge, la 
innovació i l’intercanvi de bones pràctiques. 
 
Hi ha 3 tipus d’associacions:  
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● KA201: estratègiques a l’àmbit escolar (mínim 3 institucions de 3 països diferents) 

● KA204: estratègiques a l’àmbit d’educació d’adults (mínim 3 institucions de 3 països 

diferents) 

● KA229: d’intercanvi escolar (mínim 2 centres educatius de 2 països diferents) 

 
La participació dels centres en el programa està sotmesa a l’acceptació d’uns compromisos de 
participació que inclouen, entre altres qüestions, el disseny d’un projecte pel qual se sol·licita el 
programa i l’elaboració d’una memòria final. 
 
Els centres interessats hauran d’emplenar la sol·licitud de l’acció clau del programa Erasmus+ 
que sol·licita a través del portal web de l’Agència Nacional de gestió del programa que, a 
Espanya, és el SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació) en els terminis 
establerts a cada convocatòria. 
 
Educació escolar: 
http://sepie.es/educacion-escolar/index.html 
 
Educació de persones adultes: 
http://sepie.es/educacion-adultos/index.html 

 
OBJECTIUS 
 
Cada any apareix una nova convocatòria d’ajuts Erasmus+ i per optar-hi convé tenir presents els 
objectius prioritaris que, per aquella convocatòria,  ha fixat la Comissió de Selecció. Aquestes 
prioritats apareixen en el Programa Anual de Treball per a la implementació del programa, el qual 
és accessible des del web de la Comissió Europea i també des del web del SEPIE. 
Es consideren de finançament prioritari els projectes educatius que persegueixin: 
• L’assoliment de competències i capacitats rellevants i d’alt nivell (bàsiques, transversals, 

d’emprenedoria, en llengües estrangeres i digitals) 
• La inclusió social i, en especial, la diversitat, la igualtat, la no discriminació i la no segregació 

(que facilitin l’adquisició competències interculturals i cíviques, l’alfabetització digital, el 
pensament crític; la lluita contra l’assetjament escolar i el racisme; la participació social i 
educativa d’aprenents amb dificultats). 

• El foment de pedagogies obertes i innovadores, en l’era digital; i l’educació participativa, amb 
les TIC com a motor de canvi sistèmic. 

• La professionalització de la docència: millora de la formació inicial i continuada. 
• La millora dels instruments per al reconeixement de competències i qualificacions 

(aprenentatge formal, no formal i informal) (projectes per al desenvolupament de portafolis) 
• La inversió educativa sostenible, rendible i eficient. 
 
Es valora positivament tenir o haver implementat un projecte e-Twinning,  la utilització d’eines 
dins la citada  plataforma  e- Twinning , però no és condició necessària. 

 
 
 
 
A QUI VA ADREÇAT 
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Els destinataris del programa són els centres educatius que imparteixen ensenyaments 
d’educació primària, secundària, batxillerat, o formació de persones adultes, de titularitat del 
Departament d’Educació,  municipal o privada en règim de concert o sense. 

 
DURADA 
 
KA101  educació escolar :  projectes de mobilitat d’1 o 2 anys. 
KA104  educació de persones adultes: projectes de mobilitat d’1 o 2 anys. 
KA201  estratègiques a l’àmbit escolar. 
KA204  estratègiques a l’àmbit d’educació d’adults. 
KA229  intercanvi escolar primària, secundària i batxillerat(només centres educatius): 

 projectes de mobilitat d’1 a 2 anys. 
KA229 secundària i batxillerat, excepcionalment, fins a 3 anys.  

 
DESCRIPCIÓ 
 
KA101 i KA104:  
 
Accions que promouen l’assistència a activitats de formació i desenvolupament professional del 
personal educatiu: cursos estructurats, esdeveniments de formació, estades en centres de 
treball,  empreses o institucions de formació, “job shadowing”- període d’observació i període 
d’ensenyament-. La durada de la formació ha de ser inferior a 2 mesos. 
 
 
KA201, KA204 i KA229: 
 
Aquestes accions tenen dos enfocaments: un de sectorial i un intersectorial .  
L’enfocament sectorial es refereix a l'educació superior, formació professional, educació escolar, 
formació d’adults i joventut. L’intersectorial als diversos camps de l’educació, la formació i la 
joventut. Inclouen programes atractius en educació i formació, ús de les TIC, reconeixement i 
validació de competències, impacte local, integració de la diversitat lingüística, social i cultural.  
Aquests programes permeten la millora de les competències en la gestió i les estratègies per a 
la internacionalització,la cooperació amb socis d’altres països i sectors educatius. També 
promouen canvis estructurals, un desenvolupament institucional, la integració de bones 
pràctiques, sinergies amb altres organitzacions d’altres camps i sectors i una planificació 
estratègica per al desenvolupament personal. 
 
El sol·licitant pot ser qualsevol institució d’un país del programa i poden participar-hi institucions 
de països socis, només com a socis (no sol·licitants), i només si aporten un valor afegit al 
projecte: Les mobilitats d’alumnes o persones en formació des de o cap a països associats no 
seran elegibles, les mobilitats de llarga durada des de o cap a països associats no seran 
elegibles. 
 
Possibles institucions sol·licitants: institucions d’educació superior, centres d’educació i formació 
de tots els nivells, ONG, empresa pública o privada, agents socials: cambres de comerç, 
associacions, sindicats; centres d’investigació, fundacions, organitzacions culturals, etc. 
 

QUÈ SE N’ESPERA 
 
S’espera que, en finalitzar, el programa hagi contribuït a: 
 

● Incrementar la capacitat i la rellevància de l’aprenentatge en l’educació i la formació.  
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● Proveir i assessorar competències clau: competències bàsiques, competències 
transversals, emprenedoria, llengües, coneixement digital, etc.  

● Promocionar el desenvolupament educatiu innovador (aprenentatge col·laboratiu, 
pensament crític, etc.).  

● Fomentar el desenvolupament professional del personal del món educatiu.  
● Fomentar l’equitat i la inclusió en l’educació i la formació, amb la finalitat de fer possible 

un aprenentatge de qualitat per a tothom i evitar l’abandonament escolar .  
● Promoure l’emprenedoria educativa per desenvolupar una ciutadania activa, 

ocupacional i crear un nou teixit empresarial. 
 

 

SOL·LICITUD 
 
Per demanar un projecte Erasmus+ has de contactar amb el correu que figura en l’apartat 
CONTACTE. A partir d’aquest correu, es posa en marxa els mecanismes necessaris per a que 
pugueu presentar sol·licitud de participació i assessorament sobre el tipus de projecte més adient 
al vostre plantejament. 
 
Eines d'informació i/o de cerca de socis: 
 
 

-  ERASMUS +: ENLLAÇ  
 
- Buscador de socis: ENLLAÇ 
- Portal d’Educació: ENLLAÇ 
- EPALE- adults- : ENLLAÇ 

 
 
CONTACTE 
 
Marta Mateo 
mmateo.ceb@gencat.cat 
Àrea d’Innovació, programes i formació 
Consorci d’Educació de Barcelona 
 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://epale.ec.europa.eu/
mailto:mmateo.ceb@gencat.cat

