
 
  

 

PROGRAMA ERASMUS+ 
CONVOCATÒRIA DE PLACES DE MOBILITAT D’ESTUDIANTS 
CURS 2021-2022 

El Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals (en endavant, Taller de 
Músics ESEM) convoca el programa de mobilitat d’estudis d’àmbit europeu per al 

curs 2021/22 en el marc del programa Erasmus+. 

Aquest programa, impulsat a l’estat espanyol pel Servicio Español Para la 

Internacionalización de la Educación (en endavant, SEPIE) i integrat en l’Acció Clau 

KA103 del programa Erasmus+, possibilita la realització d’estudis en altres centres 
superiors europeus amb els quals el Taller de Músics ESEM hagi signat un conveni 

bilateral, amb el posterior reconeixement de crèdits. 

El present document defineix les característiques del desenvolupament d’aquest 

programa al Taller de Músics ESEM. En tot allò no descrit en el mateix, serà 

d’aplicació la normativa del centre i, en cas de dubte, prevaldrà el criteri de la 
Direcció Tècnica. 

CONDICIONS DE LA MOBILITAT 

Durada de la mobilitat 

Els estudiants seleccionats podran realitzar estades d’estudis d’un o dos semestres, 
en funció del que estableixi l’acord de mobilitat Erasmus+. La durada mínima és de 3 

mesos, i cap període d’estada pot estendre’s més enllà del 30 de setembre de 2022. 

Si l’estada prevista inicialment és inferior al curs acadèmic, es pot sol·licitar una 

ampliació, sempre i quan es compleixin tots els següents requisits: 

● L’autorització expressa dels coordinadors de mobilitat del Taller de Músics 
ESEM i de la institució de destinació, com a mínim un mes abans de la 

finalització de l’estada inicialment prevista. 
● L'ampliació ha de començar immediatament (sense interrupcions) després de 

la finalització del període previst inicialment. 
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● L’ampliació no podrà superar el nombre màxim de mesos especificats al 
conveni bilateral entre institucions. 

L’autorització no implica automàticament una ampliació de l’ajuda econòmica, sinó 
que el període ampliat pot ser considerat com a “Beca Zero”. 

Per últim, cal fer notar que no es pot ser beneficiari del mateix programa de mobilitat 

més d’un cop en el mateix curs acadèmic. En cas de ser beneficiari del mateix 
programa en cursos diferents, el còmput total mai pot superar els 12 mesos i, en 

qualsevol cas, es donarà sempre prioritat a aquelles persones que no hagin estat 
beneficiàries amb anterioritat. 
 

Destinació 

Les estades s’han de realitzar en una institució d’educació superior de països 

participants al programa Erasmus+ (estats membres de la UE, de l’Espai Econòmic 
Europeu i la República de Macedònia). Les institucions de destinació han de tenir un 

conveni bilateral signat amb la institució d’origen. 

Cal tenir en compte que el Taller de Músics ESEM està realitzant les seves primeres 

experiències de mobilitat internacional i no té convenis bilaterals signats amb la 

majoria d’institucions d’educació superior a Europa. El mapa d’institucions amb 
convenis amb el Taller de Músics ESEM anirà conformant-se a mesura que es 

realitzin sol·licituds i mobilitats per part dels estudiants, per la qual cosa caldrà 
estudiar cas a cas i posar-se en contacte amb les institucions en qüestió. 

Per tant, és important que es comuniqui al Responsable d’Erasmus el més aviat 

possible on es vol realitzar la mobilitat, per tal de fer prèviament el contacte i l’acord 
amb la institució implicada. 
 

Reconeixement acadèmic i pagament de taxes 

La realització d’una mobilitat comporta la incorporació del número de crèdits 

superats a la institució de destinació a l’expedient acadèmic de l’estudiant i al 
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Suplement Europeu al Títol (SET). Per això, es realitzarà prèviament a la mobilitat un 
Acord d’Aprenentatge signat per les tres parts (les dues institucions i l’estudiant) on 

s’especifiquin quines assignatures es cursaran i quines es reconeixeran.  

No són objecte de reconeixement les assignatures ja cursades i suspeses o no 

presentades, així com el Treball Final de Titulació (en cap cas). La qualificació de les 

assignatures reconegudes, quan no hi hagi equivalència directa clara, es realitzarà 
en bloc, qualificant amb la mitjana de les qualificacions de les assignatures 

corresponents en el destí ponderades pel nombre de crèdits. En cas de no obtenir  el 
certificat corresponent, es qualificarà amb la mitjana de l’expedient en aquell 

moment. 

Per tal que una assignatura en origen sigui aprovada en la conversió de 
qualificacions, s'hauran d'aprovar almenys el 75% dels ECTS pels quals es va 

reconèixer, i ser simultàniament la qualificació mitjana equivalent igual o superior a 
5,0. En tot cas, es qualificaran com suspesos almenys el mateix nombre d'ECTS 

suspesos en el destí. 

Al moment de fer la matrícula, caldrà matricular el mateix número d’ECTS que es 
cursaran a la institució de destinació, amb les assignatures que es reconeixeran 

(d’acord amb l’Acord d’Aprenentatge corresponent) i abonar-ne el preu corresponent. 
No s’haurà de fer cap pagament, en canvi, en concepte de taxes acadèmiques, 

administratives, d’exàmens o d’accés a la biblioteca o a laboratoris de la institució de 

destinació. 

L’estudiant, durant el seu període de mobilitat, és considerat un estudiant a temps 

complet. Per tant, haurà de cursar a la institució de destinació un número de crèdits 
proporcional a la seva estada, tenint en compte que una estada d’un curs acadèmic 

sencer equival a 60 ECTS i una estada semestral a 30 ECTS. 

L’Acord d’Aprenentatge pot ser modificat durant la mobilitat, si així s’acorda entre les 
dues institucions i l’estudiant. 
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AJUT ECONÒMIC 

Finançament 

El SEPIE distribueix entre les institucions d’educació superior espanyoles les ajudes 

provinents de fons europeus. El Taller de Músics ESEM, en funció del conveni 

acordat amb el SEPIE, distribuirà els fons obtinguts entre els estudiants que 
participin en mobilitats. 
 

Imports 

L’ajut econòmic als estudiants participants en mobilitats, en concepte de despeses 
addicionals ocasionades per la participació en el programa ERASMUS+, es defineix 

en funció del país de destinació de la mobilitat seguint les taules següents. 

Distribució de països segons el nivell de vida: 

 
Nota important 
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Grup 1: països del 

programa amb 

nivell de vida 
superior 

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, 

Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, 

Regne Unit, Suècia 
300€ /mes 

Grup 2: països del 
programa amb 

nivell de vida mig 

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, 
Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos i 

Portugal 

250€ /mes 

Grup 3: països del 
programa amb 

nivell de vida 

inferior 

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, 
Estònia, Letònia, Hongria, Lituània, 

Polònia, Macedònia del Nord, República 

Txeca, Romania, Servia i Turquia 

200€ /mes 



 
  

 

Cal recordar que l’adjudicació de places de destinació d’aquesta convocatòria no 
implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, que anirà sempre 

supeditat al finançament atorgat pel SEPIE al Taller de Músics.  

Els estudiants seleccionats han de fer-se càrrec de totes les despeses derivades de 

la mobilitat internacional. L’ajut econòmic no pretén cobrir la totalitat d’aquestes 

despeses, sinó ajudar a finançar-les. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional publica anualment ajudes 

específiques destinades a estudiants en situació de desavantatge econòmic, així 
com una línia per a estudiants amb necessitats especials (amb discapacitat 

reconeguda d’un 33% o més). 
 

Pagament 

El pagament es farà en dos terminis: 

● Un 70% aproximadament en el moment d’incorporar-se a la institució de 

destinació i haver complert amb els tràmits corresponents (sempre i quan el 
Taller de Músics ESEM hagi rebut el finançament procedent del SEPIE). 

● La quantitat restant quan s’hagi finalitzat l’estada i s’hagi complert amb els 

tràmits corresponents. 

Un cop acceptada la mobilitat, s’omplirà i se signarà un Conveni de Subvenció entre 

l’estudiant i el Taller de Músics ESEM, on es determinarà la quantitat i les condicions 
de l’ajut econòmic, així com el compte bancari on es vol rebre el pagament. Aquest 

compte ha de ser espanyol, actiu durant tota la mobilitat i l’estudiant n’ha de ser 

titular o cotitular. Si cal canviar-lo, s’ha de comunicar a través d’un model específic. 
 

Beca zero 

Els estudiants que facin una ampliació del període d’estada seran considerats en 

aquest període addicional com a “beca zero”. Així mateix, es podrà fer tota la 
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mobilitat com a “beca zero”, si així s’acorda. En qualsevol cas, els mesos de 
mobilitat computen igualment i els tràmits a seguir són els mateixos. 
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PROCÉS DE SOL·LICITUD I SELECCIÓ 

Requisits 

Per sol·licitar una plaça de mobilitat per al curs 2021/22, és necessari: 

● Tenir la nacionalitat, residència o estatus de refugiat o apàtrida d’un dels 

estats participants dins el programa Erasmus+. 
● Estar matriculat al Taller de Músics ESEM, en els estudis del títol superior de 

música, tant en el moment de la sol·licitud (2020/21) com en el moment de 
realitzar la mobilitat (2021/22). 

● Tenir superat el primer curs complet (60 ECTS) a l’hora de realitzar la 

mobilitat. 
● Tenir aprovats com a mínim el 70% dels crèdits matriculats el curs anterior. 

● Acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per al seguiment de les 
activitats que es duran a terme a la universitat de destinació, en funció del que 

estigui establert en l’acord Erasmus+ per cada mobilitat. 
 

Orientació 

A banda dels requisits formals, recomanem fortament que abans de decidir participar 
en un programa de mobilitat es valori conjuntament amb el tutor o altres professors, 

així com el Responsable d’Erasmus.  

Aquesta orientació ha de contribuir a valorar quin és el millor moment en la formació 

de l’estudiant per participar en la mobilitat o quines poden ser les destinacions més 

enriquidores per a l’aprenentatge i el desenvolupament acadèmic. 
 

Sol·licitud  

Per sol·licitar una mobilitat, cal lliurar la següent documentació: 

● Sol·licitud de mobilitat. Es poden indicar una, dues o tres opcions de mobilitat. 

● Documentació acreditativa del nivell de coneixement de l’idioma. 
● Fotografia de carnet recent. 
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● Fotocòpia del DNI, NIE o document d’identificació vàlid. 
● Currículum Vitae i carta de motivació (en anglès o en la llengua de la institució 

de destinació). 
● Material específic: 

· Per als estudiants d’Interpretació: un vídeo on es mostrin les destreses 

musicals en l’instrument (és aconsellable que incorpori una part de 
presentació personal, també en la llengua de destinació o en anglès). 

· Per als estudiants de Composició: exemples de composicions recents i 

representatives de la seva feina (ja sigui lliurant la partitura o bé un 
enregistrament). 

· Per als estudiants de Pedagogia: no hi ha material específic, per la 

qual cosa cal posar especial èmfasi en el CV i la carta de motivació. 
· Per als alumnes de Producció i Gestió: no hi ha material específic, per 

la qual cosa cal posar especial èmfasi en el CV i la carta de motivació. 

Les sol·licituds poden lliurar-se fins al 22 de desembre de 2020 (inclòs), físicament a 

secretaria o bé per correu electrònic a erasmus@tallerdemusics.com. Es recomana 

fer-ho el més aviat possible per tal de facilitar la gestió interna i el contacte amb les 
institucions de destí. 
 

Selecció 

El responsable d’Erasmus, el Director Pedagògic i el Cap d’Estudis estudiaran les 

sol·licituds rebudes i resoldran quines mobilitats s’assignen, en funció del conveni 
acordat entre el Taller de Músics ESEM i el SEPIE. Es valorarà l’expedient 

acadèmic, a més de tota la informació i documentació aportades. 

Un cop feta l’assignació inicial, que es comunicarà degudament, els estudiants 

hauran de comunicar la seva acceptació o renúncia de manera escrita (en paper o 

per correu electrònic). En cas de no comunicar l’acceptació o renúncia dins el 
període establert, es considerarà que s’ha renunciat a la plaça. A partir de les places 

vacants fruit de les renúncies, si n’hi hagués, es farà una reassignació. Aquesta 
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segona assignació seguirà el mateix procés d’acceptació o renúncia i donarà lloc a la 
resolució definitiva. 

Nota important 

L’adjudicació de la plaça de mobilitat per part del Taller de Músics no comporta 

que l’estudiant seleccionat sigui automàticament admès a la institució de 

destinació, aquesta és la que en última instància ha d’acceptar-lo mitjançant 
tràmits posteriors. 

 

Renúncia 

Si l'alumne volgués renunciar a una mobilitat ja assignada, podrà fer-ho a través del 
model específic abans de començar l’estada. Aquest document haurà d'estar signat 

per l'alumne i pel coordinador del Centre, que conservarà l'original a l'expedient de 

l'alumne.  

La renúncia sense causa justificada, així com l'omissió de la seva comunicació, 

donarà lloc a la sanció per la qual l’alumne quedarà exclòs en futurs processos de 
selecció de mobilitat en qualsevol nova convocatòria. 

En cas d’haver de suspendre una mobilitat en curs, per causes de força major, 

caldrà comunicar-ho el més aviat possible al Responsable d’Erasmus per tal de 
gestionar-ho. 

És important tenir en compte que el beneficiari de la subvenció Erasmus és el Taller 
de Músics ESEM, al qual afectarien les sancions en cas d’incompliment. 
 

Terminis i dates 

· Termini lliurament sol·licituds i documentació: 22 de desembre de 2020 

· Assignació provisional de places: 22 de gener de 2021 
· Termini d’acceptació o renúncia: 25 de gener de 2021 
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· Reassignació de places (o resolució definitiva1, si no hi ha vacants): 27 de gener de 
2021 

· Termini d’acceptació o renúncia a la reassignació: 28 de gener de 2021 
· Resolució definitiva*: 29 de gener de 2021 

 

1 sempre supeditada al conveni acordat amb el SEPIE 
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OBLIGACIONS DELS ESTUDIANTS BENEFICIARIS 

Abans de l’inici de la mobilitat 

● Tenir un Acord d’Aprenentatge signat per l’estudiant i les dues institucions. 

● Tenir el Conveni de Subvenció signat per l’estudiant i pel Taller de Músics 

ESEM. 
● Haver realitzat un test lingüístic a l’Online Linguistic Support (en endavant, 

OLS) per determinar el nivell de la llengua en què es desenvolupa la mobilitat. 
● Contractar una assegurança (amb els continguts ja indicats) i lliurar-ne al 

Taller de Músics ESEM la documentació acreditativa. 
 

Durant la mobilitat 

● Lliurar una còpia del Certificat d’Arribada, amb la data d’incorporació (màxim 
dues setmanes després de la mateixa). 

● Realitzar el curs lingüístic de l’OLS, si així s’ha determinat. 
● Mantenir contacte permanent amb el Taller de Músics ESEM i informar de 

qualsevol canvi significatiu de la mobilitat en els terminis establerts. 
 

Després de la mobilitat 

● Lliurar el certificat d’estada original signat i segellat per la institució de 
destinació (màxim dues setmanes després de l’arribada). 

● Emplenar l’informe sobre l’estada realitzada (es farà arribar el model 

corresponent). 
● Sol·licitar un certificat de notes de les assignatures cursades a la institució de 

destinació per poder fer el reconeixement. 
 

Nota important 

La no presentació de la documentació justificativa de la mobilitat pot suposar el 

reintegrament de la totalitat dels ajuts percebuts per part dels estudiants i el no 
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reconeixement acadèmic de la mobilitat. 

Assegurança 

És obligatori que els mateixos estudiants hagin contractat una assegurança abans 
de començar la mobilitat, que cobreixi: 

● Assegurança de viatge (que inclogui deterioració o pèrdua d’equipatge). 

● Assegurança de responsabilitat civil (que inclogui, quan calgui, responsabilitat 
professional). 

● Assegurança d’accidents i malaltia greu (que inclogui incapacitat temporal o 
permanent). 

● Assegurança de defunció (que inclogui repatriació). 

Serà obligatori lliurar la documentació acreditativa d’aquesta assegurança. 

Així mateix, es recomana fortament que tots els estudiants en programes de 

mobilitat tinguin la Targeta Sanitària EuropeaTargeta Sanitària Europea. 
 

Online Linguistic Support 

Els estudiants que participin en una mobilitat han realitzar les proves de nivell 

d'idioma OLS (Online Linguistic Support). S’ha de fer una prova obligatòria abans de 

començar l’estada. L’estudiant tindrà l’opció de fer un curs de llengua online 
totalment gratuït. 

Les proves es podran fer en alemany, anglès, danès, francès, grec, italià, 
neerlandès, polonès, suec i txec. Els estudiants que tinguin com a llengua materna la 

llengua de docència del país de destinació, estaran exempts de realitzar aquestes 

proves i cursos. 

Tan bon punt l’alumne hagi estat donat d'alta pel Taller de Músics ESEM, rebrà un 

missatge de correu electrònic des de la plataforma OLS amb la llicència d'ús, 
convidant-lo a registrar-se a la plataforma i a realitzar la prova d'avaluació inicial. Els 

correus de l’OLS són sovint identificats com a correu brossa, per la qual cosa és 

recomanable mirar la carpeta de correu no desitjat. 
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Tota la informació sobre les característiques de les proves i els cursos de suport es 
pot trobar a la pàgina web de la plataforma: http://www.erasmusplusols.eu. 
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