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1. QUÈ ÉS EL PROGRAMA ERASMUS+ 
 

ERASMUS+ és el programa aprovat per la Comissió Europea pel període 2014-

2020 en l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. El programa inclou 

diferents programes sectorials entre els quals hi ha el programa Erasmus els 

objectius del qual són: 

 

1. Donar suport a l’adquisició de competències (coneixements, habilitats i 

aptituds) dels estudiants per millorar el seu desenvolupament personal i la 

seva empleabilitat. 

 

2. Donar suport al desenvolupament professional de les persones que 

treballen en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut. 

 

3. Millorar notablement les competències lingüístiques dels participants. 

 

4. Millorar la conscienciació i la comprensió dels participants d’altres 

cultures i països. 

 

5. Millorar les capacitats, l’atractiu i la dimensió internacional de les 

organitzacions participants. 

 

6. Reforçar les sinergies i la transició entre l’educació formal i la no formal, 

la formació professional, l’empleabilitat i l’emprenedoria. 

 

7. Assegurar un millor reconeixement de les competències adquirides 

mitjançant períodes de mobilitat en un altre país. 

 

Els països que participen en el programa són els 28 estats membres de la UE més 

Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i l’Antiga República Iugoslava de 

Macedònia. 

Les institucions d’educació superior en possessió de la Carta Erasmus d’Educació 

Superior (ECHE) són les que poden sol·licitar ajudes per a la mobilitat, en aquest 

cas, Eòlia ESAD. 

 

L’entitat que gestiona el programa Erasmus a l’Estat espanyol és el Servicio 

Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).  
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2. MOBILITAT D’ESTUDIS I DE PRÀCTIQUES 
 

El programa preveu dos tipus de mobilitat: d’estudis i de pràctiques. 

La  mobilitat d’estudis s’ha de fer en una institució que tingui la Carta Erasmus 

d’Educació Superior (ECHE). El programa preveu una durada mínima de 3 mesos i 

màxima de 12 mesos. 

 

La  mobilitat de pràctiques també es pot fer en una institució que tingui la Carta  

Erasmus d’Educació Superior (ECHE) o en qualsevol organització de caràcter 

públic o privat en l’àmbit del mercat de treball o dels sectors de l’ensenyament, la 

formació i la joventut, excepte institucions de la UE i altres organismes de la UE, 

incloses les agències especialitzades i les organitzacions que gestionin programes 

de la UE, com les Agències Nacionals. El programa preveu una durada mínima de 2 

mesos i màxima de 12 mesos. 

Els estudiants que acaben d’obtenir el títol també podran optar a fer una  mobilitat 

de pràctiques l’any següent d’haver finalitzat els estudis. 

 

Cada estudiant podrà gaudir de més d’una beca Erasmus fins a un màxim de 12 

mesos per cicle d’estudis (grau o equivalent, màster o doctorat). Es 

comptabilitzaran les mobilitat realitzades durant el PAP 2006/13. 

 

Els estudiants han de fer la sol·licitud en la seva institució d’origen. Eòlia ESAD 

portarà a terme la selecció dels estudiants de conformitat amb les directrius del 

programa mitjançant un procés just, transparent, coherent i documentat. Un cop 

seleccionats, i abans de fer la mobilitat, els estudiants rebran la Carta de l’estudiant 

Erasmus+. 

 

Abans d’iniciar el període de mobilitat d’estudis o de pràctiques, l’estudiant haurà 

de signar un acord financer amb la seva institució d’origen que inclourà un acord 

d’aprenentatge (Learning Agreement - LA) que estableix el programa d’estudis o 

de pràctiques que farà a la institució o empresa d’acollida. El LA inclourà el nivell 

mínim de llengua que haurà de tenir l’estudiant a l’inici de la mobilitat segons els 

requisits de llengua establerts per Eòlia ESAD o el que s'hagi acordat amb la 

institució o l’empresa. 

 

Un cop acabada la mobilitat la institució o l’empresa d’acollida haurà d’emetre un 

certificat confirmant els resultats de l’acord d’aprenentatge. Eòlia ESAD 

reconeixerà formalment els crèdits obtinguts. En el cas d’estudiants que ja tinguin 

el títol la mobilitat de pràctiques quedarà reflectida en el document corresponent. 

L’estudiant haurà de fer un informe final online. 
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3. SUPORT LINGÜÍSTIC ONLINE (OLS) 
 

El programa preveu que tots els estudiants seleccionats (excepte els nadius en la 

llengua del país d’acollida) abans de signar l’acord d’aprenentatge hauran de fer 

una prova de nivell online en una de les llengu es disponibles a la plataforma  LS: 

anglès, francès, alemany, italià, holandès, txec, danès, grec, polonès, portuguès i 

suec. 

 

Segons el nombre de llicències disponibles a l’estudiant se li oferirà  la possibilitat 

de fer un curs online. En el cas d’estar seleccionat per fer el curs, en el moment de 

signar l’acord d’aprenentatge l’estudiant es compromet a fer -lo, prèvia acceptació 

per part de l’estudiant. Un cop acabada la mobilitat tots els estudian ts hauran de 

fer una segona prova de nivell online. 

 

 

4. PROCEDIMENT I CALENDARI 
 

Mobilitats a l’estiu 

Primera setmana de febrer: Els alumnes interessats en estudiar durant l’estiu 

haurien de demanar tutoria amb la cap de mobilitat per estudiar quines opcions  

tenen i resoldre dubtes sobre els passos a seguir. 

Mitjans febrer: Data límit per informar la cap de mobilitat de la decisió final del 

alumne (quin programa li interessa) i per començar la sol·licitud per al programa 

corresponent. La cap de mobilitat assessorarà l’alumne al llarg del procés, però 

serà l’alumne mateix a ser responsable de preparar la sol·licitud.  

Mobilitat ERASMUS+ i no-ERASMUS+ 

per estudiar al primer semestre (tardor) 

 
Al principi del mes d’octubre: Convocatòria per estudiar durant la tardor de 

l’any següent a través de ERASMUS+ i fora d’ERASMUS+. Els alumnes presentaran 

la sol·licitud a la secretaria d’Eòlia amb la documentació necessària i faran la prova 

d’anglès. 

Primera quinzena de novembre: adjudicació de les places per Chicago (NO-

ERASMUS+) i Londres i Ludwigsberg (ERASMUS+). El procés de sol·licitud a 

Chicago es continuarà immediatament, i el de Londres es tornarà a posar en marxa 

a la primavera. Això és degut a la complexitat del visat que es necessita per 

estudiar als EUA. 
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A partir de la segona quinzena de novembre: (NO-ERASMUS+) enviament de les 

sol·licituds a les institucions corresponents, qui seran qui finalment confirmarà 

l’acceptació de l’alumne. Entrevistes per Skype amb UIC Chicago o en persona, si hi 

ha un representat de UIC a Eòlia en aquell moment. 

A partir de la segona quinzena de desembre: (NO-ERASMUS+) Els alumnes que 

van estar aquest semestre acaben les classes a Chicago i tornen a Barcelona. Ells 

tindran que sol·licitar un expedient acadèmic oficial. (Cal que cada alumne ho faci, i 

Eòlia ESAD no ho pot fer al seu lloc per qüestions legals dels EUA). S’enviarà 

després a la cap de mobilitat i la cap d’estudis una vegada que l’alumne el tingui. A 

la tornada a Eòlia cada alumne tindrà una reunió amb la cap d’estudis per par lar de 

com s’ha transferit els seus crèdits i els següents passos. 

A principis de gener: (NO-ERASMUS+) La cap de mobilitat omplirà i firmarà el 

document “Nomination Form” per cada estudiant que anirà a Chicago i ho enviarà 

a la OIA (Office of International Affairs). 

Principis de febrer: ERASMUS+: La cap de mobilitat passarà la informació 

necessària pels següents passos i un document (sol·licitud) que ha de ser omplert 

per part dels alumnes acceptats per anar fora a la tardor als programes 

ERASMUS+. Aquesta sol·licitud donarà més informació als centres que acolliran els 

alumnes. S’han entregar a principis de març a la cap de mobilitat, qui passarà 

aquesta informació als centres que reben els nostres alumnes. 

(ERASMUS+) i (NO-ERASMUS+) – Els alumnes a la tardor aniran a estudiar fora i 

els alumnes que están interessats en mobilitats futurs podran conèixer els alumnes 

que estan fent una mobilitat a Eòlia ESAD a una pica-pica organitzada per Eòlia 

ESAD al Hall de l’escola. 

A mitjans de febrer: (ERASMUS+) Tornaran a Eòlia ESAD els alumnes que han 

estat estudiant a la tardor anterior a Rose Bruford College. S’incorporen al segon 

semestre en quant arribin. Respecte a l’expedient acadèmic, en aquest cas la cap de 

mobilitat la sol·licitarà a la cap de mobilitat del centre en qüestió per cada alumne. 

Un cop acabada la mobilitat tots els estudiants hauran de fer una segona prova de 

nivell online. 

A principis de març: (NO-ERASMUS+) Pels alumnes que van a Chicago, data límit 

per pujar al portal online la seva sol·licitud completa a la OIA (Office of 

International Affairs). 30 dies més tard, com a molt tard, els alumnes estaran 

notificats per la UIC sobre la decisió final de la UIC i com poden completar la seva 

sol·licitud amb els documents que faltin per la immigració als EUA. 

(ERASMUS+) Els alumenes seleccionats hauran de fer una prova de nivell d’anglès 

online al OLS. Segons el nombre de llicències disponibles a l’estudiant se li oferirà 
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la possibilitat de fer un curs online. 

 

A partir de la segona quinzena de març: (ERASMUS+) Enviament de les 

sol·licituds de ERASMUS+ a les institucions corresponents, qui seran qui finalment 

confirmarà l’acceptació de l’alumne. 

 

Si han hagut alumnes interessats i acceptats a Ludwigsberg, comencen les classes a 

finals d’aquest mes.  

 

Finals de març fins als finals de maig: (NO-ERASMUS+) Quan hagin estat 

notificats els alumnes que van a UIC Chicago que hagin estat acceptats a la UIC 

(rebran una carta a Eòlia), els alumnes es reuniran amb la cap de mobilitat per 

parlar dels pròxims passos (visat J-1, assegurança (https://www.ois.uic.edu/ 

resources/insurance) , allotjament https://www.ois.uic.edu/resources/housing/ , 

etc.). Durant les properes setmanes buscaran els documents requerits per 

immigració i l’obtenció del DS-2019, i els pujaran a la seva sol·licitud online en un 

sol document pdf. Es essencial que els alumnes estiguin atents per si hi ha alguna 

indicació a la seva sol·licitud online per part de UIC que falta alguna cosa. En quant 

tinguin el numero SEVIS del document DS-2019, que es comunicarà per correu 

electrònic a cada alumne si ho demanen, ells podran demanar hora a l’ambaixada 

nord-americana a Madrid. Normalment arriben els visats al passaport en qüestió 

d’una o dues setmanes. 

A principis de maig: (ERASMUS+) Després de la introducció del cap de mobilitat 

d’Eòlia ESAD, els alumnes d’Eòlia estaran en contacte amb els caps de mobilitat al 

centre d’acollida respecte als temes de allotjament, classes, dates, etc. Es firmarà 

l’acord d’Aprenentatge (Learning Agreement) en aquest moment i els estudiants 

rebran la Carta de l’estudiant Erasmus+. En el cas d’estar seleccionat per fer el curs 

d’idioma  LS, en el moment de signar l’acord d’aprenentatge l’estudiant es 

compromet a fer-lo, prèvia acceptació per part de l’estudiant. 

 

A principis d’agost: (NO-ERASMUS+) Els alumnes viatgen a Chicago i tenen una 

 rientació. Les classes comencen la 3a setmana d’agost normalment. Comunicaran 

a la cap d’estudis d’Eòlia ESAD les classes que faran allà i els crèdits.  

A finals de setembre: (ERASMUS+) Els alumnes comencen les classes. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ois.uic.edu/%20resources/insurance
https://www.ois.uic.edu/%20resources/insurance
https://www.ois.uic.edu/resources/housing/
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5. REQUISITS I MATRICULACIÓ 
 

A partir del 2n curs els alumnes d’Eòlia ESAD tindran l’oportunitat d’estudiar un 

semestre o un estiu a l’estranger. Els alumnes tindran la possibilitat d’escollir un 

programa dins del programa ERASMUS+ o fora d’aquest programa.  

 Recomanem tenir l’equivalent d’un nivell B2 d’una llengua estrangera 

majoritària (francès, anglès, alemany o italià) per fer aquests intercanvis. 

No fa falta un certificat, però quant més alt és el vostre nivell, més gaudiu de 

l’experiència. Els alumnes que sí podran acreditar el seu nivell tindran més 

puntuació. 

 

 Si un alumne està estudiant la línia musical, i el centre no inclou al seu 

programa d’estudis cap assignatura d’especialitat musical, es recomana que 

la mobilitat sigui parcial (un semestre) i que sigui millor el primer semestre 

per afavorir la reincorporació al pla d’estudis. Si la mobilitat es anual, la 

incorporació a l’especialitat de musical (curs següent) no es pot fer de 

forma automàtica i serà obligatori fer un curs d’adaptació per recuperar les 

matèries no cursades. (si teniu qualsevol dubte en podeu parlar en més 

detall amb el Cap d’estudis). 

 

 La mobilitat de pràctiques haurà de ser d’un mínim de dos mesos.  

 

 Tot i que no és obligatori fer abans una mobilitat o una altra, sí que cal tenir 

present que la mobilitat de pràctiques a vegades permet establir relacions 

laborals un cop finalitzada la pràctica. És per això que recomanem que, en el 

cas de voler fer les dues mobilitats, primer es faci la d’estudis. 

 

 En cas de fer una mobilitat d’estudis, l’alumne està obligat a matricular 

abans de marxar el mínim de crèdits que s’estableix a la normativa de 

permanència (en la modalitat a temps complet 30 ECTS) i podrà convalidar 

totes les assignatures encara que no es corresponguin exactament amb les 

que farà a la institució d’acollida. La matrícula dels crèdits es realitzarà per 

secretaria. L’alumnat amb mobilitat Erasmus està sotmès al calendari 

d’anul·lacions de matrícula i convocatòria que es publica cada curs escolar. 

 

 En cas de fer una mobilitat de pràctiques l’alumne haurà de matricular 

entre 2ECTS i 6ECTS que corresponen a pràctiques transversals o optatives. 

També hi ha l’opció de fer una mobilitat de pràctiques l’any següent d’haver 

acabat els estudis amb 0ECTS. En aquest cas la mobilitat quedarà reflectida 

en el document corresponent. 
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 El nombre mínim de crèdits a matricular en cas de fer una mobilitat 

d’estudis serà 30ECTS. Excepcionalment s’acceptaran mobilitats d’estudis 

per un nombre inferior de crèdits. Independentment del nombre de crèdits 

matriculats només es farà el reconeixement acadèmic dels crèdits ECTS 

aprovats en la institució d’acollida. 

 

 Tant els alumnes que realitzin una mobilitat d’estudis com una mobilitat de 

pràctiques hauran de tenir una assegurança privada que els cobreixi en cas 

d’accident o de malaltia, a més de la Targeta Sanitària Europea.  

 

6. CRITERIS DE SELECCIÓ 
 

Es farà una convocatòria general a la tardor de cada any per les mobilitats de la 

tardor de l’any següent. Només podeu optar per UNA de les dues convocatòries a la 

tardor. 

S’aplica el següent sistema de càlcul: 

 

 La mitjana del expedient acadèmic (de 1r i 2n) 

 Nivell de maduresa artística (de 1-3 punts, una decisió del director d’Eòlia i 

el cap de departament d’interpretació) 

 Si s’han fet anteriors mobilitats en un similar context idiomàtic (+1 punt) 

 Una prova de nivell amb la cap de mobilitat. (0-5 punts: 5; nadiu o 

Advanced, 3 FCE, 0 molt bàsic, no recomanable). 

 Carta de motivació a la llegua de destinació. (1-3 punts. 3: excel.lent nivell 

d’anglès, sense faltes, i respon a les preguntes “perquè voleu anar a aquesta 

universitat i no a un altre?” 2; faltes d’anglès, no respon a la pregunta, 

1;nivell molt basic d’anglès, 0; no han enviat cap carta.) 

 Ha haurà una penalització de -2 punts per cada assignatura que tenen 

suspesa. 

 

7. BEQUES I AJUDES 
 

La beca de mobilitat Erasmus té com a finalitat contribuir al sufragi de les despeses 

addicionals de la mobilitat dels estudiants (manutenció, viatge, allotjament, etc.).  

 

Els estudiants beneficiaris d’una beca de mobilitat d’estudis estaran exempts del 

pagament de les taxes acadèmiques a la institució d’acollida i tindran dret als 



10 
 

mateixos serveis que reben els estudiants locals (en concepte de matricula, 

inscripció, exàmens, ús de laboratori i biblioteques, etc.).  

 

Durant la mobilitat d’estudis o de pràctiques l’estudiant podrà  seguir gaudint de 

les beques o préstecs amb finalitat educativa que podrien obtenir normalment per 

a estudiar en una institució d’origen. La beca de mobilitat Erasmus és 

complementària dels sistemes nacionals i/o regionals de beques, inclosos els 

sistemes que ofereixen una compensació per les despeses addicionals dels estudis 

realitzats a l’estranger. 

 

L’estudiant beneficiari d’una beca Erasmus no podrà gaudir, al mateix temps, de 

cap altra beca de la Comunitat Europea ni podrà continuar cobrant el subsidi 

d’atur, en el cas que treballi. 

 

El programa Erasmus+ estableix tres grups per determinar l’import de la beca, 

segons el cost de la vida de cada país: 

 

GRUP 1: Països amb un cost de vida alt. Dinamarca, Irlanda, Finlàndia, França, 

Itàlia, Àustria, Suècia, Regne Unit, Liechtenstein i Noruega. 

 

GRUP 2: Països amb un cost de vida mig. Bèlgica, República Txeca, Alemanya, 

Grècia, Espanya, Croàcia, Xipre, Luxemburg, Holanda, Portugal, Eslovènia, Islàndia i 

Turquia. 

 

GRUP 3: Països amb un cost de vida baix. Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, 

Hongria, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia i Antiga República Iugoslava de 

Macedònia. 

 

La dotació orientativa (poden variar cada any) de les beques establerta pel SEPIE 

és la següent: 

 

Estades en països de:  

Mobilitat d’estudis (*) Mobilitat de pràctiques (**) 

GRUP 1    300€/mes   400€/mes 

GRUP 2    250€/mes   350€/mes 

GRUP 3    200€/mes   300€/mes 

 

(*) El finançament de les mobilitats d’estudis serà per un mínim de 3 mesos i un 

màxim de 7 mesos. Les estades de durada superior no rebran finançament europeu 

per la diferència de mesos. 

 

(**) El finançament de les mobilitats de pràctiques serà per un mínim de 2 mesos i 

un màxim de 3 mesos. Les estades de durada superior no rebran finançament 
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europeu per la diferència de mesos. 

 

Els estudiants amb menys recursos econòmics tindran un ajut addicional de 

175€/mes. Es podran beneficiar d’aquest ajut els estudiants que facin una 

mobilitat d’estudis i que el curs anterior a la mobilitat hagin rebut una beca general 

d’estudis del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Els estudiants que facin una 

mobilitat de pràctiques tindran un ajut addicional de 75€/mes. 

 

Es podran fer mobilitats d’estudis o de pràctiques sense beca. En aquest cas 

l’estudiant es beneficiarà dels avantatges del programa Erasmus+ però no rebrà 

cap ajut per a la mobilitat. 

 

El programa preveu ajuts addicionals per a estudiants amb necessitats especials. 

Es considera estudiant amb necessitats especials aquell estudiant que tingui 

reconeguda i qualificada legalment una discapacitat de grau igual o superior al 

33%. Per a més informació contacteu amb la Coordinadora Erasmus. 

 

 

8. DESTINACIONS 
 

Eòlia ESAD  té signats acords per a la mobilitat d’estudis  amb les següents 

institucions d’ensenyament superior: 

 

Especialitat Interpretació 
 

Anglès: 

University of Illinois a Chicago (EUA)  

http://theatreandmusic.uic.edu 

 

NO-ERASMUS 

Semestre (agost-desembre) 

Any acadèmic (agost-juny) 

Beca: no 

Places: 4 

 

Rose Bruford College, London (Regne Unit)  

https://www.bruford.ac.uk/courses/european-theatre-arts-ba-hons/ 

 

ERASMUS+ 

Semestre (setembre-febrer) 

Beca: ERASMUS+  

Places: 4 

http://theatreandmusic.uic.edu/
https://www.bruford.ac.uk/courses/european-theatre-arts-ba-hons/
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Alemany: 

ADK – Die Akademie für Darstellende Kunst Baden-

Württemberg (Ludwigsburg, Alemanya).  

https://www.adk-bw.de/ 

 

Semestre (març-juliol) 

BECA: Sí (NO Erasmus) 

 

 

Especialitat Direcció escènica i dramatúrgia 
 

Pels estudis de Direcció i Dramatúrgia , en general hi han més cursos a UIC 

Chicago que a Rose Bruford College. Si volen estudiar D+D a Rose Bruford, s’hauria 

de dissenyar-ho a mida. 

Pel que fa a la mobilitat de pràctiques els estudiants podran establir contactes 

amb centres de creació i producció o companyies del seu interès i tenir el vistiplau 

del cap d’especialitat pel que fa al contingut de la pràctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última actualització: octubre 2017 

Data de la propera actualització: octubre 2018 

 

 

https://www.adk-bw.de/

