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Vols fer pràctiques a l'estranger? Inscriu-te a la convocatòria
Erasmus+!
Erasmus + [1] és el programa europeu en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al
període 2014-2020.
Erasmus + és un programa únic que tracta d'impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal,
a més d'ajudar als nostres sistemes d'educació, formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un
aprenentatge que dotin les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i
futura.
A Espanya són dues les organitzacions designades com agències nacionals per a la gestió coordinada del
programa Erasmus +: el Servei Espanyol per a la internacionalització de l'Educació [2] (SEPIE), per a l'àmbit de
l’educació i la formació; i l'Agència Nacional Espanyola [3] (ANE), integrada a l'Institut de la Joventut [4]
(INJUVE) per a l'àmbit joventut. Les accions d'Erasmus + Esport són gestionades directament per la Comissió
Europea a través de la seva Agència Executiva en l'àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA [5]).
La guia del programa Erasmus+ [6] conté informació detallada sobre les oportunitats que ofereix i els criteris
per a poder optar a elles. També està disponible una guia de finançament indicatiu [7] per a les oportunitats
centralitzades.
Actualment s’ha obert la convocatòria de places per a la mobilitat d'alumnes de Grau Superior per al curs
2019-2020. La inscripció al procés de selecció s'ha de fer mitjançant aquest Formulari [8]fins al 31 d'octubre de
2019.
Si vols, pots consultar tota la convocatòria clicant aquí [9].
Etiquetes: Erasmus [10], europa [11], mobilitat europea [12], viatjar [13]
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[1] http://erasmusplus.injuve.es/index.html
[2] http://sepie.es/
[3] http://www.erasmusplus.gob.es/ane.html
[4] http://www.injuve.es/
[5] https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
[6] https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
[7] http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/eplus-int-he-funding-20
17_en.pdf
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzaSSHPBvuXfbhSfM-3MfDjAtOrjZNskgiZC8YgIJEwAUhGA/viewform
[9] https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQwwOZci0Z3EZAwjgX4pEsOfbGMXVh07Ayl9j_eNIOAA1PMm
YCSeVVpbSZJddK4f_fbTkwuUZy894lA/pub?urp=gmail_link
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