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ERASMUS +: Les polítiques de Joventut Europees



Educació, formació i joventut: un panorama canviant

-Crisi econòmica profunda i alta taxa d’atur juvenil

-Existeixen vacants, però hi ha buits en les habilitats i baixa ocupabilitat 
dels graduats

-Creixement de la demanda de feines d’alta qualificació

-Competició global pel talent: internacionalització de l’educació

-Extraordinària ampliació de l’oferta educativa i potencialitat de les TIC

-Complementarietat entre l’aprenentatge formal, informal i no formal

-Necessitat de llaços més forts amb el món del treball

�És necessària una nova estratègia

ERASMUS +: perquè una nova estratègia?



Necessitem:

-Llaços més forts entre el programa i els objectius polítics

-Més sinèrgies i interaccions entre l’aprenentatge formal, informal i no 
formal

-Més col·laboracions entre sectors amb el món laboral

-Arquitectura més simplificada

-Focus més fort en el valor afegit europeu

ERASMUS +: una nova estratègia



• Objectius Europa 2020

• Augment dels graduats en educació superior del 32% al 40%

• Reducció del percentatge d’abandonament precoç de l’escola 
del 14% a menys del 10%

• Estratègia 2020 en Educació i Formació

• El Marc Renovat per a la Cooperació Europea en el camp de la 
joventut (2010-2018)

• La dimensió Europea de l’Esport / Pla Europeu de Treball per a l’Esport

• La forta dimensió internacional, en especial en relació a l’educació
superior i la joventut

ERASMUS +: Enllaç amb els objectius polítics



• Més oportunitats per als estudiants de Formació Profesional i 
d’Educació superior per incrementar la seva ocupabilitat a través de les 
pràctiques professionals

• Incrementar la millora de la qualitat en tots els sectors a través de la 
mobilitat del personal i els acords estratègics

• Un èmfasis més fort en els acords estratègics entre sectors i els 
projectes TIC

• Noves accions innovadores per enllaçar l’ocupabilitat i l’emprenedoria 
(Aliances del coneixement i Aliances d’Habilitat sectorials)

• Noves formes   de desencadenar reformes polítiques (iniciatives de 
prospectiva)

ERASMUS +: Enllaç amb els objectius polítics



• Un únic programa integrat

• Cobreix els sectors de l’educació, la formació i la joventut de forma 
holística, i incloent l’esport

• Uneix 7 programes diferents en un única marc coherent

• Busca aconseguir un impacte sistemàtic més gran

• Simplificacions substantives

• Menys convocatòries i àmplia reducció en el nombre d’accions

• Un programa més fàcil per a l’usuari, més simple de treballar-hi

• Gestió financera simplificada: augment de l’ús dels costs unitaris

• Augment substancial del pressupost

• 40% d’increment, que beneficia a tots els sectors

• Finançament extraordinari per part d’instruments externs per donar 
suport a la dimensió internacional de l’educació superior

ERASMUS +: Novetats







ACCIONS PRINCIPALS: KA 1

� KEY ACTION 1: mobilitat de persones per a l’aprenentatge

� Mobilitat de personal (en especial professors, líders escolars i 

treballadors juvenils)

� Mobilitat per a estudiants d’educació superior (inclou els alumnes de 

cicles formatius de grau superior d’FP,   de formació professional  

(cicles formatius de grau mitjà )

� Garantia de préstec als estudiants

� Graus de màster conjunts

� Mobilitat per educació superior per beneficiaris de la UE i fora de la 

UE

� Voluntariat i  intercanvis juvenils



ACCIONS PRINCIPALS: KA2

� KEY ACTION 2: Cooperació per a la innovació i intercanvi de bones 
pràctiques

� Partenariats estratègics entre organitzacions d’educació/formació o 

juvenils  i altres actors rellevants

� Partenariats a gran escala entre institucions educatives i de formació i 

els negocis: Aliances de coneixements i Aliances per a les 

competències sectorials

� Plataformes IT incloent e-Twinning

� Cooperació amb tercers països i focalització en els països veíns



ACCIONS PRINCIPALS: KA3

� KEY ACTION 3: suport a les reformes polítiques

� Mètode Obert de Coordinació

� Iniciatives de futur

� Instruments de reconeixement a la UE

� Disseminació i explotació

� Diàleg polític amb parts implicades, tercers països i organitzacions 

internacionals



ACCIONS ESPECÍFIQUES

� Jean Monnet

L’objectiu és promoure l'excel·lència en l’ensenyament i la recerca en el camp 
dels estudis sobre la Unió Europea a nivell mundial. Aquestes accions també
busquen augmentar el diàleg entre el món acadèmic i els polítics, en particular 
en relació a la millora de la governança de les polítiques de la UE

� Esports

L’objectiu és donar suport a accions que desenvolupin, transfereixin, i 
implementin noves idees I pràctiques a nivell europeu, nacional, relacional i 
local. També busca contribuir al desenvolupament de la dimensió europea de 
l’Esport, incrementant la cooperació I l'harmonització entre les organitzacions 
esportives.



ERASMUS +: pressupost per acció (educació, 
formació i joventut)



ERASMUS +: distribució del pressupost 2014-2020



ERASMUS +: desglos del pressupost en Educació i 
Formació per sectors



Pressupost general 14.700 milions d’euros (40% més)

Beneficiaris Més de 4 milions de persones

Educació superior 2 milions d’estudiants

Formació professional 650 000 estudiants

Mobilitat de personal 800 000 professors, formadors, personal educatiu i 
treballadors juvenils

Voluntariat i intercanvis juvenils Més de 500 000 joves

Garantia de préstec per a màsters 200 000 estudiants

Màsters conjunts Més de 25 000 estudiants

Partenariats estratègic 25000 enllaços 125 000 escoles, centres educatius, 
institucions de formació professional, educació superior, 
educació per adults, organitzacions juvenils i empreses

Aliances de coneixement Més de 150 per 1 500 institucions d’educació superior i 
empreses

Aliances sectorials Més de 150 per 2 000  institucions de formació professional i 
empreses

Escoles Més de 200 000 professors col·laboren on-line involucrant 
més de 100 000 escoles a través d’e-twinning



EDUCACIÓ ESCOLAR

� OBJECTIUS PRINCIPALS

Les activitats es focalitzaran en les prioritats comunes indicades a l’Estratègia 
Europa 2020 i el Marc de l’Estratègia en Educació i formació, en particular en:

• Reducció de la taxa d’abandonament escolar precoç

• Millorar l’obtenció de les habilitats bàsiques

• Enfortir la qualitat en l’educació infantil primerenca 



EDUCACIÓ SUPERIOR

� OBJECTIUS PRINCIPALS

• Incrementar les habilitats i l’ocupabilitat dels estudiants i contribuir a la 
competitivitat de l’economia europea

• Millorar la qualitat de l’ensenyament i l'aprenentatge

• Implementar l’Estratègia de modernització de l’Educació Superior en els països 
del programa i augmentar la capacitat dels països socis

• Reestructurar la dimensió internacional d’ERASMUS +

• Suport al procés de Bolonya i al diàleg polític amb els països socis estratègics



FORMACIÓ PROFESSIONAL I OCUPACIONAL

� OBJECTIUS PRINCIPALS

• Incrementar l’ocupabilitat i les habilitats vitals dels aprenents de formació
professional i ocupacional i contribuir a la millora de la competitivitat de 
l’economia europea

• Suport a la millora de la Cooperació Europea en Formació Professional i 
Ocupacional (objectius del Comunicat de Bruges)

• Garantia de qualitat 



FORMACIÓ PER ADULTS

� OBJECTIUS PRINCIPALS

• Modernització i millora de l’educació per adults a través de la cooperació amb 
els altres sectors

• Validació de l’educació no formal i informal

• Sistemes d’orientació

• Garantia de qualitat



JOVENTUT

� ASPECTES GENERALS

• Millorar el nivell de les competències clau i les habilitats de la joventut, incloent 
aquells amb menys oportunitats, i els treballadors juvenils, així com promoure la 
participació activa en la vida democràtica a Europa i el mercat laboral, la 
ciutadania activa, el diàleg intercultural, la inclusió social i la solidaritat

• Incrementar les millores en qualitat del treball juvenil, en particular a través 
d’una cooperació millorada entre les organitzacions juvenils i i altres actors clau

• Complementar les reformes polítiques a nivell local, regional, i nacional i donar 
suport al desenvolupament del coneixement i de la política juvenil basada en 
evidències, així com el reconeixement de l’educació no formal i informal

• Millorar i augmentar la dimensió internacional de les activitats juvenils



JEAN MONNET

� Promoure l'excel·lència dels estudis en integració europea a l’educació superior

• Docència i recerca

• Debats polítics amb el món acadèmic i intercanvis

• Suport a institucions o activitats d’associacions

• Creació de la marca Jean Monnet

• Jean Monnet també dona subvencions per al finançament a institucions 
específiques



ESPORTS

� OBJECTIUS PRINCIPALS

• Abordar les amenaces externes a la integritat de l’esport (dopatge, arranjament 
de partits, violència, intolerància, discriminació)

• Promoure i donar suport a la bona gestió en l’esport i a la carrera dels atletes

• Promoure les activitats voluntàries, la inclusió social i la igualtat d’oportunitats, 
conjuntament amb la sensibilització al respecte de la importància de les 
activitats físiques per a la millora de la salut i l’accés igualitari a l’esport per a 
tothom



QUI POT PARTICIPAR?

� PAïSOS

• Països programa: Estats membre de la Unió Europea (Bèlgica, Bulgària, República TXECA, 
Dinamarca, Alemanya, Estònia, Irlanda, Grècia, Espanya, França, Croàcia, Itàlia, Xipre, 
Lituània, Letònia, Luxemburg, Hongria, Malta, Holanda, Àustria, Polònia, Portugal, 
Romania, Eslovènia, Eslovàquia, Finlàndia, Suècia, Regne Unit) i altres (Antiga Iugoslàvia, 
Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i Suïssa)

• Països socis

• Països veïns

• Països de l’est: Armènia, Azerbaitjan, Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia, Ucraïna

• Països del sud del mediterrani: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Líbia, 
Marroc, Palestina, Síria i Tunísia

• Balcans: Albània, Bòsnia-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Sèrbia

• Altres: Federació Russa

• Altres: algunes accions estan obertes a la resta de països del món



ERASMUS +: Gestió

� AGÈNCIES NACIONALS (NIVELL ESTATAL)

Educació Superior, Formació professional, Escoles i Formació per 
adults (OAPEE – Organisme Autònom de Programes Educatius 
Europeus) � Departament d’Enseyament, Universitats, SOC

Joventut  (Agència Nacional Espanyola – INJUVE) � Direcció General de 
Joventut

� AGÈNCIA EXECUTIVA (NIVELL EUROPEU)

Agència Executiva Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA)

Algunes accions concretes (Aliances de coneixement – Aliances de sectors –
Capacitació)

Esports (exclusiu)



PARAULES CLAU

�Ocupabilitat

�Simplificació

�Dimensió Internacional

�Llaços entre els diferents sectors



ALTRES PROGRAMES EUROPEUS

�Europa pels ciutadans

�EASI – Canvi Social i Innovació

�COSME

�HORITZÓ 2020

�CREATIVA

�…



ENLLAÇOS

COMISSIÓ EUROPEA – Erasmus +

EACEA

OAPEE

INJUVE – Agència Nacional

JOVENTUT – Catalunya



www.gencat.cat/joventut
www.jove.cat



Moltes gràcies!

Sara Molins i Ferrer
smolins@gencat.cat

93.483.83.01


