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“El programa Erasmus+ engloba
iniciatives en educació i formació i
pretén incrementar les oportunitats
de mobilitat, donar suport a
l’aprenentatge no formal i potenciar la
dimensió internacional de les activitats
per a joves.”
Erasmus+ és el programa integrat de la Unió Europea
(UE) que engloba les iniciatives en educació, formació,
joventut i esport.

1.1. Línia d’Acció 1: la mobilitat dels individus per motius
d’aprenentatge

Els objectius que persegueix són, entre d’altres, millorar
el nivell de competències bàsiques i habilitats de les
persones joves, amb especial atenció als i les joves amb
menys oportunitats, incrementar les oportunitats de
mobilitat, donar suport al reconeixement de l’aprenentatge
no formal i sobretot potenciar la dimensió internacional de
les activitats per a joves.

• Mobilitat de les persones joves (intercanvis de grups de
joves i el Servei de Voluntariat Europeu).
• Mobilitat dels professionals que treballen en organitzacions
juvenils i dirigents juvenils, per accions formatives.
• Esdeveniments a gran escala del Servei de Voluntariat
Europeu.

Tindrà una vigència de set anys: de l’1 de gener de 2014 al 31
de desembre de 2020.
Es tracta de projectes on es cobreixen les següents
despeses als joves participants:
• les despeses de viatge
• les despeses del projecte (quantitat fixa per participant i
dia d’activitat),
• les despeses relacionades amb participants amb algun
tipus de discapacitat (costos reals)
• i les despeses relacionades amb la tramitació de visats,
joves amb menys oportunitats i allotjament i manutenció
en cas d’haver de realitzar una Visita de Planificació Prèvia
(costos reals).

1.2. Línia d’Acció 2: la cooperació per a la innovació i
l’intercanvi de bones pràctiques entre organitzacions
• Associacions estratègiques per desenvolupar iniciatives
conjuntes a través de l’aprenentatge i l’intercanvi
d’experiències.
1.3. Línia d’Acció 3: el suport a la reforma de les polítiques
de joventut
• Coneixement en l’àmbit de l’educació, la formació i la
joventut.
• Iniciatives de prospecció (enquestes, estudis, sondejos
d’opinió, etc).
• Suport a les eines polítiques de la UE per al reconeixement
de les qualificacions i la transparència, en particular el
Youthpass.

1. Línies d’acció
Per aconseguir els objectius definits el Programa Erasmus+
s’estructura en tres línies d’acció claus, cadascuna de les
quals inclou una serie de projectes de naturalesa diferent i
amb un termini de presentació diferent:
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Els terminis de presentació són per dates de projectes:
• Entre l’1 de maig al 30 de setembre, es presenta el projecte
abans del 17 de març de l’any.
• Entre l’1 d’agost al 31 de desembre, es presenta el projecte
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abans del 30 d’abril de l’any.
• Entre l’1 de gener al 31 de maig de l’any següent, es
presenta el projecte abans del 1 d’octubre de l’any anterior.
De totes maneres, destacar que cada any els terminis
s’actualitzen i varien lleugerament.
En la següent imatge es detallen les diferents activitats
que hi ha a l’abast dels joves:

i administracions d’àmbit local de països programa i països
veïns associats.
Es tracta de treballar en xarxa amb entitats juvenils
d’altres països d’Europa.
En aquesta base de dades d’entitats sòcies, les entitats
podeu oferir projectes i trobar entitats que hi estiguin
interessades.
L’intercanvi dura entre 5 i 21 dies, excloent els viatges i hi
poden participar grups de 16 a 60 joves (de 13 a 30 anys),
amb un mínim de quatre persones per entitat participant.
Cada grup d’un país ha de comptar almenys amb una
persona adulta que en sigui la responsable.

3. Formacions
Concretament pels joves associats i treballadors/es
juvenils, també tenen la possibilitat d’assistir a formacions
organitzades per entitats internacionals sobre joventut:
• Aprendre a aprendre
• Gestió del temps
• Sentit de la iniciativa i l’esperit empresarial
• La creativitat i la innovació
• Competència social i ciutadana
• Participar d’una manera eficaç i constructiva en la vida
social i laboral
• Expressar idees i emocions d’una manera creativa
• Utilitzar l’art, la música, la literatura com a eina d’expressió
• etc.
Tota la informació la podràs trobar a la web de l’INJUVE:
Formacions publicades a INJUVE.
I ens centrem concretament en intercanvis juvenils i
formacions que són les activitats més sol·licitades per part
de les persones joves associades.

2. Intercanvis juvenils
Els intercanvis permeten a grups de joves de dos o més
països conviure plegats en un dels països d’algun dels
grups participants.
Es porta a terme un programa de treball (amb tallers,
exercicis, debats, activitats, etc.) que els mateixos
grups dissenyen. Els intercanvis permeten desenvolupar
competències, augmentar la sensibilització en relació a
temes socials i conèixer nous països i cultures. Segons el
nombre de països implicats, un intercanvi pot ser bilateral,
trilateral o multilateral.
Les organitzacions que poden participar-hi són les
associacions sense ànim de lucre, grups informals de joves

4. Procediment per entrar-ne a formar part!
Si us animeu a participar a projectes europeus com a
associació juvenil, per entrar a sol·licitar l’ajut s’han de
seguir els següents passos:
1) Acreditar-se per aconseguir el codi PIC, un identificador
únic, que té nou dígits, que permet a les organitzacions
presentar un formulari de sol·licitud d’una subvenció i que,
a més, serveix de referència a les agències nacionals o
Executiva en les seves comunicacions amb l’entitat.
Per obtenir un codi PIC, les organitzacions hauran de
registrar-se al Portal del participant
2) Fer un cop d’ull a la Guia del Programa
3) Cercar partner i donar a conèixer el vostre projecte per a
trobar partner a:
Xarxa OTLAS Xarxa d’intercanvi per a trobar entitats de
partenariat.
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4) Completar els formularis Erasmus + mitjançant
l’aplicació informàtica amb el projecte que hagueu pensat
o completar el model de Mandat si voleu participar en algun
ja redactat.
5) Presentar el projecte de forma online en els terminis
establerts.
Si teniu dubtes concrets sobre aquesta convocatòria podeu
consultar a:
• Servei d’associacionisme i educació en el lleure de la
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya:
93 483 83 83 - rclosas@gentcat.cat
Recordeu que des del Centre de Recursos per a les
Associacions Juvenils de Barcelona podeu demanar una
assessoria d’activitats internacionals totalment gratuïta.
Cal sol·licitar hora prèvia omplint el formulari o trucant al
93 265 52 17 o enviant un correu electrònic a internacional@
crajbcn.cat
Per ampliar els continguts del programa “Erasmus+”
podeu adreçar-vos als següents enllaços:
• Pàgina web oficial del programa Erasmus+
• Pàgina web de la Generalitat de Catalunya sobre
Erasmus+
• Pàgina web del ministeri sobre programa Erasmus+
• Butlletí 901 núm. 133 - Erasmus+
• Butlletí 901 núm. 105 - Com elaborar un projecte
d’intercanvi juvenil
• Apartat web CRAJ Ajuts internacionals
• Apartat web ofertes de mobilitat
• La maleta d’activitats internacionals: inclou un ventall de
recursos informatius i didàctics per treballar aspectes clau
com poden ser els la diversitat, la destrucció d’estereotips o
l’impacte ambiental del nostre projecte, així com propostes
de dinàmiques per treballar la coneixença, la cohesió, els
Drets Humans, la igualtat de gènere i altres aspectes en
clau internacional.
• La Guia “Obrim fronteres! Eines per preparar activitats
internacionals a les entitats juvenils!“.
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