
  

  

 

 

FINALITAT I OBJECTIUS ERASMUS+ 

TALLER DE MÚSICS ESEM 

 

Des de l’Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM) tenim com a finalitat que tant l’alumnat com el 

professorat coneguin, col·laborin i intercanviïn idees, sons, tècniques i formats amb músics i professionals  

d’altres països, així com amb el mercat laboral i productiu d’altres indrets d’Europa i el món.  

Tanmateix, apostem pel coneixement d’altres realitats socials i polítiques, la incorporació de nous mitjans 

(noves tecnologies) i, com no, el coneixement d’altres idiomes.  

OBJECTIUS 

Tenint en compte els objectius operatius del programa ERASMUS, ens proposem assolir els següents 

objectius: 

 Millorar la qualitat i augmentar la mobilitat d’estudiants i professors. 

 Millorar la qualitat i augmentar la cooperació entre institucions d’educació superior a Europa. 

 Facilitar el desenvolupament i la transferència de pràctiques innovadores en la formació i posada 

en escena dels músics a nivell europeu i mundial.  

 Reforçar la cooperació per identificar les necessitats de formació dels estudiants, actualitzar el 

currículum, millorar la qualitat de la formació i aconseguir músics més competitius a nivell europeu i 

dins el mercat internacional 

 Enriquir la formació i professionalització de la música amb la cooperació amb altres institucions 

europees de formació, així com contribuir a la compatibilitat de les titulacions i a la creació d’un 

sistema europeu de transferència de crèdits per facilitar la mobilitat acadèmica. 

 Despertar en els nostres estudiants la consciència de ciutadania europea i fomentar la seva 

mobilitat formativa i laboral. 

 Reforçar actituds de cohesió social, diàleg intercultural i responsabilitat personal a través 

d’activitats de mobilitat. 

 Promoure el multilingüisme. 

 Conèixer altres països i aprendre altres formes d’actuar i crear música. 

 Aconseguir col·laboració amb altres centres gràcies a la mobilitat de professors i motivar els 

estudiants a participar en un període d’estudis en un altre país dins de l’Espai Europeu d’Educació 



  

  

 

 

Superior com a base de la seva formació integral, facilitant així la seva posterior integració en el 

món laboral europeu. 

 Promoure la creativitat i la innovació participant en cursos i seminaris. 

Per aconseguir-ho, l’ESEM dissenya unes normes de funcionament per donar a conèixer i difondre el 

programa ERASMUS: 

 Pàgina web: informació i documentació requerida per optar a les beques, avisos de terminis i 

convocatòries, notícies i experiències generades per estudiants incoming i outgoing . 

 Centre: cartelleria, conferències i xerrades de divulgació.  

 Altres mitjans: mailings, premsa, etc. 

PROCÉS DE LA MOBILITAT 

Cada curs acadèmic es farà una convocatòria amb les pautes que hauran de seguir els estudiants que 

vulguin participar en el programa de mobilitat. 

D’altra banda, des de l’ESEM acompanyarem els alumnes (outgoing i incoming) seguint les següents 

pautes: 

Estudiants outgoing 

 Informar els estudiants sobre el projecte Erasmus+ (xerrades, e-mails, reunions, pàgina web, etc.).  

 Guiar els alumnes sobre les possibilitats que tenen i com poden sol·licitar-les. 

 Proporcionar informació sobre la ciutat i la institució on realitzarà la seva estància. 

 Publicació de la convocatòria anual i anunci mitjançant cartells i la pàgina web del centre. 

 Valoració i selecció de la documentació entregada pels candidats/es. 

 Selecció i publicació de la mateixa al taulell, pàgina web i a través de mailings. 

 Ajut i tramitació de la documentació necessària. 

 Seguiment de l’estància mitjançant e-mails i el campus virtual. 

 Entrega de tota la documentació requerida per reconèixer la superació dels crèdits ECTS cursats. 

Estudiants incoming 

 Enviament previ a l’inici de l’estància de la documentació i informació necessària (inici efectiu de 

les classes, allotjament, accés a cursos d’espanyol, etc.). 

 Acollida dels estudiants pel coordinador ERASMUS. 



  

  

 

 

 Assignació d’un tutor a cada estudiant. 

 L’estudiant podrà sol·licitar informació o ajut en la resolució de problemes al coordinador  

ERASMUS. 

 Es treballarà per a la integració de l’estudiant al centre. 

 Supervisió periòdica del desenvolupament de l’estada amb reunions de professors amb els 

estudiants. 

 L’estudiant tindrà accés, d’acord a les seves capacitats i recursos del centre, als mitjans necessaris 

per a l’assoliment dels seus projectes. 

 Lliurament de les actes de qualificació i la documentació pertinent. 

CERTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT 

L’ESEM reconeixerà els crèdits ECTS corresponents a les assignatures que s’hagin realitzat i superat, 

sempre que constin en l’Acord Bilateral d’Estudis. L’estudiant obtindrà el total reconeixement de les 

assignatures realitzades en el seu període de mobilitat i es traspassarà a l’expedient acadèmic d’aquest.  

Tanmateix, es qualificarà i certificarà l’alumne europeu que hagi realitzat la seva estància en el nostre 

centre. 

 


