
 

MOBILITAT DE PERSONAL PER A DOCÈNCIA I/ FORMACIÓ 
Convocatòria Erasmus+ 

 

 

 

S’obre el termini per sol·licitar una mobilitat de personal per docència i/o formació en el marc del programa Erasmus+. 

El personal seleccionat rebrà una ajuda Erasmus+ de 500 euros (mínim) com a contribució a les despeses de viatge (segons distància 

entre l'EASDIB i la institució d'acollida) i subsistència (en funció del país d’acollida i de la durada de la mobilitat), fins un màxim de 5 dies. 

Es preveuen ajudes especials (33% o superior) i ajudes addicionals (65% o superior; transport, intèrpret de signes, acompanyat, altres 

serveis professionals) per al personal amb necessitats especials; cal aportar proves documentals o evidències de la discapacitat en el 

moment de fer la petició. 

El centre només tramita les ajudes; els terminis, criteris d’admissió i requisits d’idioma són els que demana la institució d’acollida 

(consulteu les respectives webs per ampliar la informació). 

Les persones interessades han d’emplenar un formulari en línia ( http://goo.gl/forms/T5AWuFm2fC ). S’acceptaran TOTES les sol·licituds 

presentades dins termini i en la forma establerta en aquesta convocatòria. 

Fi del termini de presentació de sol·licituds: 15 de gener Resolució: 28 de febrer Fi del termini acceptació ajuda: 15 de març 

El procés de selecció serà públic, just, transparent, coherent i quedarà documentat. A l’hora de concedir l’ajuda es tindrà especialment en compte: 

 Prioritat al personal que participa per primera vegada (50%) 

 Idioma (20%) 

 Currículum, que ha d’incloure les experiències prèvies de mobilitat internacional (10%) 

 La implicació del personal en l'estratègia internacional del centre; també en l'estratègia d'organització i implementació de projectes de 

cooperació internacional del centre (10%). 

 Proposta de programa d’activitats (10%) 

La llista d’estudiants seleccionats es farà pública a la porta del Departament de Relacions Internacionals, Cooperació i Mobilitat. 

L’acceptació de l’ajuda Erasmus+ es farà per correu electrònic a erasmus@escoladissey.com . 

Excepcionalment, es consideraran també les sol·licituds que presentades fora de termini per un període de mobilitat finançat amb 

recursos propis dins el marc del programa Erasmus+ (beca cero). 

  

http://goo.gl/forms/T5AWuFm2fC
mailto:erasmus@escoladissey.com
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L’escola treballa activament per signar nous acords inter-institucionals; a títol informatiu participen en el programa les següents institucions 

d’educació superior: 

Institució d’educació superior localitat i país especialitats pàgina web nivell d’idioma 

ESTG-IPVC  / Instituto Politécnico de Viana do Castelo Viana do Castelo, Portugal DI, DP http://portal.ipvc.pt ; http://internacional.ipvc.pt  B2 (anglès) 

ESAAT / Éscole Supérieure des Art Appliqué et du Textile Roubaix, França DG, DI, DM, DP http://www.esaat-roubaix.com B2 (francès) 

UTJJ / Université de Toulouse “Jean Jaurés” Toulouse, França FOTO, IL·LU, DG http://www.univ-tlse2.fr B2 (francès) 

ESAD.CR-IPL / Instituto Politécnico de Leiria Caldas da Rainha, Portugal FOTO, DG, DI, DP http://www.esad.ipleiria.pt/  B2 (anglès) 

RUFA / Rome University of Fine Arts Roma, Itàlia FOTO, IL·LU, DG, DI http://www.unirufa.it B2 (italià) 

NBU / New Bulgarian University Sòfia, Bulgària DG, DI, DP, DM http://www.nbu.bg B2 (anglès) 

UNI-VT / Velikoturnovski Universitet Sv. Sv. Kirik I Metodii Veliko Turnovo, Bulgaria FOTO, IL·LU http://www.uni-vt.bg B2 (anglès) 

AKU / Akadémia umení v Banskej Bystrici Bistrica, Eslovàquia FOTO, IL·LU, DG http://www.aku.sk B2 (anglès) 

HEFF / Haute Ecole Francisco Ferrer Brussel·les, Bèlgica DM http://www.he-ferrer.eu/ B2 (francès) 

PLODZ / Lodz University of Technology Łódź, Polònia DM http://www.iat.p.lodz.pl B2 (anglès) 

ABA-Roma / Accademia Belle Arti di Roma Roma, Itàlia FOTO, IL·LU, DG, DI, DM, DP www.accademiabelleartiroma.it B2 (italià) 

ASZTUKI / Akademia Sztuki w Poland Szczecin, Poland DG www.akademiasztuki.eu/language/en B2 (anglès) 

ESAD Matosinhos / Escola Superior de Artes e Design Senhora da Hora, Portugal JA, DG, DI, DM, DP http://www.esad.pt/pt/internacional/ B2 (anglès) 

TEIATH / Athens University of Applied Sciences Atenes, Grècia FOTO, DG, DI http://www.teiath.gr  B2 (anglès) 

VDA / Vilniaus Dailès Akademija Vilnius, Lituània FOTO, IL·LU, DG, DI, DM, DP http://www.vda.lt B2 (anglès) 

LMA / Latvijas Mākslas Akadēmijā Riga, Letónia IL·LU, DG, DM http://www.lma.lv B2 (anglès) 

UAGE / Universitatea de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania FOTO, IL·LU, DG, DI, DM, DP http://www.arteiasi.ro/ B2 (anglès) 

ASP-LODZ / Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa 
Strzeminskiego w Lodzi 

Łódź, Polònia FOTO, IL·LU, DG, DI, DM, DP http://www.asp.lodz.pl ; http://int.asp.lodz.pl B2 (anglès) 

ABA-RC / Accademia di Belle Arti Reggio Calabria Reggio di Calabria, Itàlia DG, DI http://www.accademiabelleartirc.it/ B2 (anglès) 

ESTIENNE / École Supérieure des Arts et Industries Graphiques París, França ILLU, DG http://www.ecole-estienne.fr/  B2 (francès) 

ADI-Praha / Art & Design Institut Praga, República Checa IL·LU, DG http://www.artdesigninstitut.cz B2 (anglès) 

HAWK / Hochschule Hildesheim Hildesheim, Alemanya JA, DG, DI, DP http://www.hawk-hhg.de B2 (alemany) 

ESTAL / Escola superior de Tecnologias e Artes de Lisboa Lisboa, Portugal DG http://www.estal.pt/ B2 (anglès) 

ADU / Adnan Menderes Üniversitesi Aydin, Turquia DG https://www.adu.edu.tr/ B2 (anglès) 

ESTGL.IPV / Instituto Politécnico de Viseu Viseu, Portugal DP http://dep.estgv.ipv.pt/departamentos/demad/ B2 (anglès) 

UTP / University of Science and Technology in Bydgoszcz Bydgoszcz, Polònia DI, DP http://www.utp.edu.pl ; www.iro.utp.edu.pl B2 (anglès) 

ESEC.IPC / Instituto Politécnico de Coimbra Coimbra, Portugal DG https://www.ipc.pt/ B2 (anglès) 

PJA / Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Varsòvia, Polònia DG, DI http://www.pja.edu.pl/ B2 (anglès) 
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Test gratuïts en línia per valorar en nivell d’idiomes: 

 Anglès ( https://www.esl-languages.com/en/study-abroad/online-tests/english-test/index.htm ). 

 Francès ( https://www.esl-languages.com/en/study-abroad/online-tests/french-test/index.htm ). 

 Alemany ( https://www.esl-languages.com/en/study-abroad/online-tests/german-test/index.htm ). 

 Italià ( https://www.esl-languages.com/en/study-abroad/online-tests/italian-test/index.htm ; http://www.studyitalian.it/provalivello.htm). 

 Portuguès ( http://www.infoidiomas.com/tests-de-nivel/test-de-portugues/). 

Recursos gratuïts en línia per aprendre idiomes: 

 Anglès ( http://es.babbel.com/ ; http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ ; http://www.duolingo.com/ ; http://www.busuu.com). 

 Francès ( http://es.babbel.com/ ; http://podcast.hies.org/groups/mmethomas/wiki/74012/Extra_Episodes.html ; http://www.duolingo.com/ ; http://www.busuu.com ). 

 Alemany ( http://es.babbel.com/ ; http://www.duolingo.com/ ; http://www.busuu.com). 

 Italià ( http://es.babbel.com/ ; http://www.duolingo.com/ ; http://www.busuu.com). 

 Portuguès ( http://es.babbel.com/ ; http://www.duolingo.com/ ; http://www.busuu.com). 

 Eslovac ( http://www.loecsen.com/). 

 Búlgar ( http://www.loecsen.com/). 

 Polonès ( http://es.babbel.com/ ; http://www.loecsen.com/ ; http://www.busuu.com). 

 Grec ( http://www.loecsen.com/). 

 Romanès ( http://www.loecsen.com/). 

 Lituà ( http://www.loecsen.com/ ). 
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