
Reunió informativa
convocatòria ERASMUS+ 2023
SMS: alumnes estudis

ESDAP Catalunya, 18/10/2022



Coordinació de la CMI

Angie Ballester i Judit Recasens Farré   - international@esdapcatalunya.cat

Coordinadors de mobilitat dels campus:

ESDAPC Pau Gargallo (Badalona):  Carles Torné  - erasmus@paugargallo.cat

ESDAPC Llotja (Barcelona): Jordi Guillemí - secretaria@llotja.cat

ESDAPC Deià (Barcelona): Amaya Martínez – international@deiadisseny.cat

ESDAPC Serra i Abella (L’Hospitalet): Angie Ballester - erasmus.easd@gmail.com

ESDAPC Olot:  Cristina Capel  - easdolotinternacional@gmail.com

ESDAPC Ondara (Tàrrega): Judit Recasens Farré - international@esdapcatalunya.cat

ESDAPC Vic: Ferran Carbonell - international@eartvic.net
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ESDAP té 46 HEI partners Erasmus+, a 14 països diferents:

Alemanya
Argentina
Àustria
Bèlgica
Croàcia
Estònia
França
Itàlia
Letònia
Lituània
Polònia
Portugal
Regne Unit
República Txeca



SMS: Mobilitat d’estudiants per estudis.

– S’ha de realitzar a una HEI partner
– Estudis: 3 mesos fins a 12 mesos (finançament màxim: 7 mesos).

SMT: Mobilitat d’estudiants per pràctiques.

– Es pot realitzar a qualsevol empresa o institució europea
– Pràctiques: de 2 mesos



Requisits

1. No tenir assignatures pendents en el moment de fer la sol·licitud.
2. Estar matriculats en 3r o 4t curs en el moment de fer la mobilitat.
3. No tenir assignatures pendents en el moment de fer la mobilitat.
4. No es poden fer més de 12 mesos de mobilitat (en total).
5. Tenir nacionalitat d’un Estat de la Unió Europea o permís de residència

a  Catalunya.

6. La mobilitat s’ha de fer durant 3r curs o 1r semestre de 4t.



Sol·licitud
Documents requerits:

1. Formulari de sol·licitud (online)
2. Certificat acadèmic (pdf)
3. Documents justificatius del nivell d’idioma (pdf)
4. Carta de motivació (pdf)
5. DNI

El procés de sol·licitud es farà íntegrament en línia a través de la web
d’ESDAP: https://www.esdapc.cat/estudiar-a-lestranger/#nav-3-tab
A causa de problemes tècnics envieu tota la documentació al correu:
international@esdapcatalunya.cat

La documentació només es podrà lliurar digitalment
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Barem (màxim 110 punts)

Criteris acadèmics (fins a 50 punts) (nota expedient x5)
Criteris d’idioma (fins a 50 punts)

B1:  25  punts
B2:  30  punts
C1:  35  punts
C2:  40  punts
2ª llengua estrangera: 10 punts (B1 o superior)
Llengua estrangera com a llengua materna: C2 (passaport)

Acompanyament a alumnes incoming (fins a 10 punts)



Preselecció i assignació beques

S’ha de presentar almenys un B1 en llengua estrangera per ser
preseleccionat.

La selecció definitiva no es farà fins que es publiquin les places
atorgades pel projecte Erasmus+ 2022 (juliol 2023).

L’assignació de les places es farà per ordre de puntuació al barem.

Els alumnes preseleccionats que no hagin obtingut plaça queden en

situació de reserva o poden anar amb beca 0 (sense ajut econòmic).

Fins que la institució de destí no accepti la seva sol·licitud, l’alumne no és
definitivament beneficiari d’una beca Erasmus SMS.



Calendari

Reunió informativa 18 d’octubre 2022  [16-17h]

Presentació de sol·licituds 19 d’octubre – 07 novembre 2022

Llista provisional admesos i exclosos 08 de novembre 2022

Al·legacions 09-11 de novembre 2022

Llista definitiva admesos i exclosos 15 de novembre 2022

Resolució provisional d’adjudicacions 24 de novembre 2022

Al·legacions 25-30 de novembre 2022

Resolució definitiva d’adjudicacions 13 de desembre 2022
Publicació de places atorgades: Juliol 2023



Compromís dels seleccionats
1. Informar-se de la documentació i termini de sol·licitud de l’escola de

destí i realitzar el procediment requerit.

2. Conèixer i realitzar els tràmits necessaris amb les institucions d’origen i
destí, contractar les assegurances i enviar la documentació en els
terminis establerts, per a assegurar l’èxit de la mobilitat.

3. Fer una prova de nivell d’idioma abans de començar de mobilitat i el
curs d’idioma en línia (OLS).

4. Estar localitzable abans, durant i després de l’estada i respondre els
requeriments de la CMI en els terminis previstos.

5. Aprofitar la mobilitat, tan acadèmicament com personalment.



Ajudes
1. Encara no s’han publicat les ajudes pel curs 2023-24

2. El finançament de les beques SMS el curs 2022-23 ha estat:

Grup 1:, Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg,
Noruega, Regne Unit, Suècia. 310 €/mes

Grup 2: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta,
Països Baixos, Portugal. 260 €/mes

Grup 3: Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia,
Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Romania, República Txeca i Turquia.
210 €/mes

Països associats de les regions 1-4 i 6-13: Argentina. 700 €/mes
3. El beneficiaris d’una beca de caràcter general del Ministerio durant el curs anterior a

la mobilitat o bé durant el mateix de la mobilitat. 250 €/mes
4. Tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%.250 €/mes



Consells

1. Mirar-se el web ESDAP Estudiar a l’estranger

2. La mobilitat Erasmus és una experiència molt burocràtica

3. Mirar email amb molta freqüència

4. Estudiar-se bé el web Erasmus incoming de la universitat de destí

5. No es pot renunciar a última hora

6. Els Coordinadors Erasmus tenen diferents ritmes

7. Buscar pis / residència amb antelació


