
INTERNACIONALITZACIÓ DE LA 
FORMACIÓ PROFESSIONAL

29 D’ABRIL DE 2021



1. PRESENTACIÓ.
2. MOBILITAT PER A ESTUDIANTS I PROFESSORAT DE 

FORMACIÓ PROFESSIONAL (CFGM/PFI).
3. MOBILITAT PER A ESTUDIANTS I PROFESSORAT 

D’EDUCACIÓ SUPERIOR (CFGS).
4. TIPUS DE SOL·LICITUDS
5. CONSORCIS DE MOBILITAT DEL DEPARTAMENT 

D’EDUCACIÓ
6. PROGRAMA D’INNOVACIÓ MOBILITATFP

ÍNDEX



1. PRESENTACIÓ



1. PRESENTACIÓ



ALUMNES
 Participació en concursos de 

capacitacions professional a 
l’estranger (NOVETAT)

 Mobilitat de curta durada (de 10 a 
89 dies)

 Mobilitat de llarga durada (de 80 a 
365 dies)

2. MOBILITAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (VET)

 Aprenentatge per observació (de 2 
a 60 dies)

 Estàncies d'ensenyament o 
formació (de 2 a 365 dies)

 Cursos i formació (de 2 a 30 dies)

PROFESSORAT

ACTIVITATS ADMISSIBLES (CFGM/PFI)

ALTRES
 Experts convidats (de 2 a 60 dies)
 Acollida de professorat en formació (de 2 a 365 dies)
 Visites preparatòries



ALUMNES

 Mobilitat d’estudis (de 2 a 12 
mesos)

 Mobilitat de pràctiques (de 2 a 12 
mesos)

3. MOBILITAT D’EDUCACIÓ SUPERIOR (HE)

 Mobilitat per a docència (de 2 dies a 
2 mesos)

 Mobilitat per a formació (de 2 dies a 
dos mesos)

PROFESSORAT

ACTIVITATS ADMISSIBLES (CFGS)

ALTRES

 Programes intensius combinats per grups (de 5 a 30 dies) (NOVETAT)



INDIVIDUAL 

 Cada centre sol·licita les seves 
mobilitats

 Formularis SEPIE. Termini de 
presentació 11 de maig a les 12 
hores.

 En l’àmbit de la Formació 
Professional s’ha de tenir:
 Registre OID
 Acreditació (opcional)

 En l’àmbit de l’Educació Superior 
s’ha de tenir:
 Registre OID
 Carta ECHE (propera convocatòria 

Juny 2021)

4. TIPUS DE SOL·LICITUDS

 Una sola sol·licitud que es realitza 
des de la DGFPIRE.

 Formularis SEPIE. Termini de 
presentació 11 de maig a les 12 
hores.

 En l’àmbit de la FP els centres que 
participen han de tenir:
 Registre OID

 En l’Àmbit de l’Educació Superior 
els centres que participen han de 
tenir:
 Registre OID
 Carta ECHE

CONSORCI



VALOR AFEGIT DELS CONSORCIS

4. TIPUS DE SOL·LICITUDS

 La sol·licitud, gestió i rendiment de comptes va a càrrec del Departament 
d’Educació. El centre NO haurà de:
 Sol·licitar les mobilitats al SEPIE
 Elaborar informes intermedis i finals
 Complimentar l’aplicació de gestió Mobility tool
 Gestionar les beques OLS,...

 Assessorament per part dels tècnics i tècniques de la DGFPIRE

 El centre podrà participar en les activitats d’internalització que planifiqui la 
DGFPIRE:
 Campionats skills a l’estranger,...
 Estada mobilitat professorat promoguda per algun programa d'innovació de la 

DGFPIRE,...

 Formar part d’un consorci no implica cap obligació per part del centre



A L’AMBIT DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL (VET)

 Centres de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya

 Registre OID

5. CONSORCIS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

A L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ 
SUPERIOR (HE)

 Centres de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya

 Registre OID
 Carta ECHE

CENTRES QUE FORMEN PART DELS CONSORCIS

 Us mantenim per aquesta convocatòria
 Us enviarem un formulari per recollir les dades necessàries i el mandat per 

signar que haureu de retornar abans del 5 de maig 
 Si hem de modificar alguna dada tornarem a generar el mandat i haurà d’estar 

signat abans del 7 de maig.
 Heu d’estar pendent de la publicació de la resolució de la convocatòria 2021 

per tal de sol·licitar les beques que considerin per al curs 21-22



5. CONSORCIS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

CENTRES QUE NO FORMEN PART DELS CONSORCIS

FORMACIÓ PROFESSIONAL (VET)

 Si ja teniu OID :
 Us enviarem el formulari per recollir les dades necessàries per registrar-vos (3 de maig)
 Us enviarem el mandat que heu de signar, per tant és necessari que el representant 

legal tingui signatura digital (7 de maig)
 Heu d’estar pendent de la publicació de la resolució de la convocatòria 2021 per tal de 

sol·licitar les beques que considerin per al curs 21-22

 Si no tenen OID:
 Crear compte EU Login
 Registrar-se en el registre d’organitzacions (ORS) per obtenir la OID
 Us enviarem el formulari per recollir les dades necessàries per registrar-vos (3 de maig)
 Us enviarem el mandat que heu de signar, per tant és necessari que el representant 

legal tingui signatura digital (7 de maig)
 Heu d’estar pendent de la publicació de la resolució de la convocatòria 2021 per tal de 

sol·licitar les beques que considerin per al curs 21-22



5. CONSORCIS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

CENTRES QUE NO FORMEN PART DELS CONSORCIS

 Si teniu la carta ECHE: 
 Us enviarem el formulari per recollir les dades necessàries per registrar-vos (3 de maig)
 Us enviarem el mandat que heu de signar, per tant és necessari que el representant 

legal tingui signatura digital (7 de maig)
 Heu d’estar pendent de la publicació de la resolució de la convocatòria 2021 per tal de 

sol·licitar les beques que considerin per al curs 21-22

 Si no teniu carta ECHE:
 No podeu participar en aquesta convocatòria
 Sol·licitar la carta ECHE en la convocatòria de juny 2021

EDUCACIÓ SUPERIOR



5. CONSORCIS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

SISTEMA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES (ORS)

DOCUMENTACIÓ

 Fitxa d’entitat legal d’Organisme de Dret Públic
 Còpia del document d’identificació fiscal (CIF) de centre
 PDF de la informació del centre del Registre Estatal de Centres No 

Universitaris del MEFP
https://www.educacion.gob.es/centros/selectaut.do

 Fitxa d’identificació financera



6. PROGRAMA DE MOBILITATFP

Acompanyar i donar suport als centres que 

imparteixen ensenyaments professionals per a la 

implantació d’una estratègia que possibiliti la 

promoció de la mobilitat formativa i la participació 

en projectes internacionals

https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Innovacio-

pedagogica/Programes/Innovacio-FP/Mobilitat-

formativa-FP/Pagines/default.aspx

Termini de presentació de sol·licituds fins al 12 de 

maig de 2021 .



INFORMACIÓ I CONSULTES

 DELS CONSORCIS I LES MOBILITATS:

 Correu : mobilitatKA1.educacio@gencat.cat
 Telèfon : 93 400 69 00 ext. 3380 (Antonia Ariza)

 DEL PROGRAMA DE MOBILITAT:

 Correu: mobilitatfp.educacio@gencat.cat
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