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PROGRAMA ERASMUS+ 

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE 

MOBILITAT DE PROFESSORAT I STAFF 
CURS 2020-2021 

El Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals (en endavant, Taller de Músics ESEM) 

gestionada per FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS AMB CIF G-63080014, convoca el 

programa de mobilitat en l’àmbit europeu per a professorat i staff durant el curs 2020/21 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 de formació a altres centres superiors europeus amb els quals el Taller 

de Músics ESEM hagi signat un conveni bilateral o d’altres centres amb els que es puguin 

signar nous acords bilaterals. 

CONDICIONS DE LA MOBILITAT 

Els professors interessats en realitzar aquestes mobilitats hauran d’obtenir una carta d’invitació 

de la institució estrangera on volen impartir formació. La institució receptora ha de tenir la carta 

ECHE (The Erasmus Charter for Higher Education1).  

Durada de la mobilitat 

La durada mínima és de 2 dies fins un màxim de 7 dies dins dels països del programa ( Bèlgica, 

Bulgaria República Checa,  Dinamarca, Alemanya, Estònia, Irlanda, Grècia, França, Croàcia,  

                                                        
1 La Carta Erasmus per a l’educació superior (ECHE) proporciona el marc general de qualitat per a les activitats de 
cooperació europea i internacional que una institució d’educació superior pot dur a terme dins d’Erasmus +. 
L’atorgament d’un ECHE és un requisit previ per a totes les institucions d’educació superior ubicades en un país del 
Programa i disposades a participar en la mobilitat d’aprenentatge d’individus i / o en cooperació per a la innovació 
i bones pràctiques en Erasmus +. 

http://sepie.es/
http://sepie.es/
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Itàlia, Xipre, Letònia, Lituània, Luxemburg, Hongria, Malta, Països Baixos, Àustria, Polònia, 

Portugal, Romania, Eslovènia, Eslovàquia, Finlàndia, Suècia, Regne Unit, l’Antiga Iugoslàvia, 

República de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i Sèrbia.) i de 5 dies fins a 

un màxim de 7 dies si és un país associat (Balcans Occidentals, Països de l’Associació Oriental, 

Països de la Mediterrània Meridional, Federació de Rúsia, Albània, Bòsnia i Herzegovina, 

Kosovo, Montenegro, Armènia, Azerbaijan, Bielorrúsia, Geòrgia, Moldàvia, Territori d’Ucraïna, 

Egipte, Israel Jordània, Líbano, Llíbia, Marroc, Palestina, Síria, Tunísia, Territori de Rússia).  

Independentment del país i institució escollits, el professor que participi en el programa Erasmus 

+ ha de realitzar un mínim de 8 hores de formació per setmana o període inferior. 

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 professors i staff que participin en mobilitats. 

Per altra banda, la Unió Europea contribueix a pagar les despeses de desplaçament i estada a 

l’estranger. La distribució de les despeses cobertes segons països i nivells de vida és la següent: 

Grup 1: països del 

programa amb nivell 

de vida superior 

Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Irlanda, 

Luxemburgo, Suècia, Regne Unit, 

Liechtenstein i Noruega. 

Import per dia 

120 € 

Grup 2: països del 

programa amb nivell 

de vida mig 

Àustria, Bèlgica, Alemanya, França, Itàlia, 

Grècia, Espanya, Xipre, Països Baixos, Malta i 

Portugal. 

Import per dia 

105 € 

Grup 3: països del 

programa amb nivell 

de vida inferior 

Bulgària, Croàcia, República Checa, Estònia, 

Letònia, Lituània, Hongria, Polònia, Romania, 

Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia, ex República 

Iugoslava de Macedònia i Turquia. 

Import per dia  

90 € 
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Els imports varien segons el país de destí i es calculen segons la durada de l’estada. Si és 

precís, s’inclou també un dia de viatge per anar i un dia per tornar a banda dels dies dedicats 

l’activitat formativa. Un altre factor a tenir en compte és la distància entre el país d’origen i el 

d’acollida. Per calcular els recorreguts la web del Programa Erasmus + posa a disposició una 

Calculadora concebuda perquè les organitzacions participants en el programa Erasmus+ 

determinin les distàncies que han de tenir-se en compte per a les ajudes als beneficiaris. 

Obligacions del professor i pagament de la beca ERASMUS + 

La realització d’una mobilitat comporta el compliment d’algunes obligacions per part del docent. 

Primerament, cal rebre una carta on se’l convidi a fer l’activitat que ell proposa. Un cop té la 

carta cal que adquireixi un compromís amb el Taller de Músics ESEM signant un acord on 

s’especifica l’import dels diners que rebrà en concepte de viatge, allotjament i de dietes, i els 

compromisos de subscriure una assegurança de viatge i de designar un professor substitut de la 

plantilla de Taller de Músics ESEM per a la realització de les seves classes durant el període 

d’estància a l’estranger. El professor podrà fer una mobilitat per rebre formació o per impartir-

ne. 

Durant la seva estància, la institució receptora haurà de signar un certificat d’estada a petició 

del mateix docent. El professor rebrà un e-mail del Sepie amb el formulari d’avaluació de 

l’activitat. És la seva responsabilitat entregar aquests dos documents al Taller de Músics ESEM 

a la tornada.   

El professor que hagi de fer la mobilitat rebrà els diners mitjançant transferència al número de 

compte que ens indiqui i aleshores ell serà el responsable de fer totes les reserves (de bitllets de 

transport, d’allotjaments, etc). Taller de Músics ESEM no necessita cap més document 

justificatiu que el certificat d’estada i l’avaluació de l’activitat. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_es
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PROCÉS DE SOL·LICITUD I SELECCIÓ 

Requisits 

Per sol·licitar una plaça de mobilitat per al curs 2020/21, és necessari: 

 Ser professor del Taller de Músics ESEM. 

 Lliurar una sol·licitud amb el projecte que es vol dur a terme. 

 Obtenir una carta de la institució d’acollida convidant a realitzar l’activitat que es 

proposa. 

 Subscriure una assegurança de viatge. 

 Signar l’acord previ i el certificat d’estada al lloc d’acollida. 

 Fer l’enquesta que rebrà del Sepie a la tornada de la mobilitat. 

 Tenir un nivell lingüístic suficient per al seguiment de les activitats que es duran a terme 

al centre de destinació  

 Designar un substitut del Taller de Músics ESEM durant els dies d’absència.  

Sol·licitud  

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

 Sol·licitud de mobilitat  

 Fotocòpia del DNI, NIE o document identificatiu vàlid. 

 Currículum Vitae (en anglès o en la llengua de la institució de destinació). 

 Carta d’invitació de la institució d’acollida. 

 Descripció de l’activitat a dur a terme. 

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 receptores. 

mailto:erasmus@tallerdemusics.com
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Assegurança 

És obligatori que els professors 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. Aquest servei el 

podeu contractar a la vostre agència de viatges. 

Així mateix, es recomana tenir la Targeta Sanitària Europea.  

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm

