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ANNEX IX 
 
NORMES ADMINISTRATIVES I PRIORITATS ESTATALS 
 
COMENIUS 
 

ASSOCIACIONS COMENIUS 

 NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1. Els centres educatius espanyols podran 

presentar com a màxim dues candidatures, 

sempre que vagin dirigides a un grup meta 

diferent i el professorat i alumnat 

participant sigui diferent en cada 

associació. Si un centre educatiu presentés 

més de dues sol·licituds, es contactarà amb 

aquest perquè decideixi quines sol·licituds 

han de continuar el procés de selecció. 

 

2. Podrà participar un únic centre educatiu 

d'Espanya. En cas de figurar més d'un 

centre o institució en la mateixa associació. 

es contactarà amb aquests perquè 

decideixin quina sol·licitud ha de continuar 

el procés de selecció. 

 

1. Les associacions presentades per centres escolars plurilíngües i 

aquells que desitgin implementar l'enfocament AICLE 

(aprenentatge integrat de continguts a llengües estrangeres) 

rebran un màxim de 12 punts 

 

2. Les associacions presentades per centres escolars situats en 

zones urbanes o rurals desfavorides econòmicament i amb alt 

percentatge d'estudiants immigrants o en perill d'exclusió 

rebran un màxim de 10 punts 

 

3. Regions menys representades rebran un màxim de 12 punts, 

per afavorir el repartiment territorial, d'acord amb l'Ordre 

Marc ECI/665/2007, de 27 de febrer 2007. 

 

La puntuació màxima per prioritats Estatals serà de 15 punts. 

Comunitats Autònomes: Galícia, Principat d'Astúries, Cantàbria, 

País Basc, Navarra, La Rioja, Aragó, Catalunya, Castella i Lleó, 

Castella la Manxa, Comunitat de Madrid, Extremadura, Comunitat 

Valenciana, Illes Balears, Andalusia, Regió de Múrcia, Canàries. 

Ciutats Autònomes: Ceuta i Melilla. 

 

Després de revisar la distribució de sol·licituds de les 17 CCAA i les 

Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla, a fi d'assegurar que totes 

tenen les mateixes oportunitats en funció de la seva mida, 

població i dades educatives, es donarà prioritat a les regions amb 

menor representació a causa d'un menor nombre de sol·licituds, 

segons l'Ordre Marc, ECI/390/2008 

 

 

FORMACIÓ CONTÍNUA COMENIUS 

 NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1. Els sol·licitants que imparteixen educació 

en el nivell terciari seran considerats no 

elegibles, excepte en les especialitats 

específiques de formació de futurs 

professors. 

 

Es donarà prioritat a les persones que: 

1. No hagin obtingut una ajuda individual Comenius, Grundtvig 

o Visita d'Estudi en les dues últimes convocatòries (10 

punts) 

 

2. Desitgin participar en una activitat d'observació en 

pràctiques (job-shadowing) com a modalitat de formació. (5 

punts) 
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2. Per a ajuts per a formació contínua 
Comenius només s'admetrà una sol·licitud 
per persona. En cas de presentar-ne més 

d'una totes elles seran considerades no 

elegibles. 

 

3. Estiguin participant en l'acció Mobilitat d'alumnat Comenius 

com a professor o professora de contacte o com a tutor o 

tutora de l'alumnat estranger. (5 punts) 

 

4. Estiguin participant en una associació Comenius i desitgin 

formació en una de les llengües de l'associació, excepte si 

són professors especialistes en aquesta llengua. (5 punts) 

 

La puntuació màxima per prioritats Estatals serà de 15 punts. 

 

 

 

AJUDANTIES COMENIUS 

NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1. Els sol·licitants que siguin estudiants 

hauran d'enviar informació detallada sobre 

els seus estudis, certificada per la 

universitat rellevant. 

2. Els sol·licitants hauran d'haver completat 

almenys dos cursos acadèmics o 120 

crèdits ECTS d'estudis que condueixen 

directament a la docència, o estar cursant o 

haver finalitzat el Màster Universitari en 

Formació del Professorat o estar en 

possessió del Curs d'Adaptació Pedagògica. 

Si els documents rellevants no són remesos 

amb la sol·licitud, aquesta serà considerada no 

elegible. 

3. Els Centres d'Acollida que enviïn més d'una 

sol·licitud seran considerats no elegibles. 

Es donarà prioritat: 

1. Als centres que estiguin desenvolupant una associació 

escolar Comenius i/o tinguin programes implantats 

plurilíngües. (10 punts) 

2. Als centres que participin en l'acció Mobilitat d'alumnat 

Comenius. (10 punts) 

3.     Als ajudants d'especialitats no lingüístiques. (10 punts) 

 

La puntuació màxima per prioritats Estatals serà de 15 punts. 

 

VISITES PREPARATÒRIES COMENIUS 

NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1.  Els centres sol·licitants que hagin obtingut 

una ajuda de visita preparatòria en la 

convocatòria anterior no seran elegibles 

Es donarà prioritat: 

1. Centres que sol·licitin assistir a un seminari de contacte 

organitzat per una Agència Estatal. (5 punts) 

2. Regions menys representades per afavorir el repartiment 

territorial, d'acord amb l'Ordre Marc ECI/665/2007, de 27 de 

febrer 2007. (fins 10 punts) 
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La puntuació màxima per prioritats Estatals serà de 15 punts. 

 

Comunitats Autònomes: Galícia, Principat d'Astúries, Cantàbria, 

País Basc, Navarra, La Rioja, Aragó, Catalunya, Castella i Lleó, 

Castella la Manxa, Comunitat de Madrid, Extremadura, Comunitat 

Valenciana, Illes Balears, Andalusia, Regió de Múrcia, Canàries. 

Ciutats Autònomes: Ceuta i Melilla. 

 

Després de revisar la distribució de sol·licituds de les 17 CCAA i les 

Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla, a fi d'assegurar que totes 

tenen les mateixes oportunitats en funció de la seva mida, 

població i dades educatives, es donarà prioritat a les regions amb 

menor representació a causa d'un menor nombre de sol·licituds, 

segons l'Ordre Marc, ECI/390/2008 

 

 

ERASMUS 
 

No existeixen NORMES ADMINISTRATIVES específiques ni PRIORITATS ESTATALES. 

 

 

LEONARDO DA VINCI 

 
ASSOCIACIONS LEONARDO 

NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1. Només s'acceptarà una sol·licitud per institució, 

independentment del seu estatus en l'Associació - 

coordinador o soci -, excepte en el cas de les 

universitats, en el qual es podran acceptar dues 

sol·licituds, si procedeixen de diferents facultats o 

departaments.  Les institucions amb projectes 

d'Associacions Leonardo Da Vinci aprovats el 2012 no 

podran presentar cap sol·licitud, excepte les 

universitats, a les quals es permetrà presentar-ne una. 

Si es rep més del nombre màxim de sol·licituds 

acceptat per a una institució, se li requerirà perquè 

elegeixi la/les que vol descartar. 

 

2. En una mateixa Asociación Leonardo Da Vinci 

podran participar com a màxim dues institucions 

espanyoles (dos socis o un coordinador i un soci). En 

el cas que en una mateixa Associació participin mes de 

dues institucions espanyoles totes seran considerades 

inelegibles. 

 

No hi ha prioritats Estatals 
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MOBILITAT LEONARDO DA VINCI 

NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1. Només una sol·licitud per institució i grup objectiu 

excepte per a conselleries de Comunitats Autònomes, 

per a les quals se n'acceptarà un màxim de dos. En el 

cas que una institució presenti un nombre superior a 

l'assenyalat anteriorment, seran descartades les de 

menor qualificació global 

 

2. A les organitzacions que no hagin rebut 

finançament en convocatòries anteriors del Programa 

Leonardo Da Vinci Mobilitat se'ls podrà concedir un 

projecte de, com a màxim, 30 participants. A les 

organitzacions amb experiència prèvia, que hagin 

demostrat rendiment de qualitat i bona capacitat de 

gestió li podran ser concedits projectes de, com a 

màxim, 100 participants (exceptuades les 

organitzacions que hagin obtingut certificat de 

qualitat) 

 

3. El Comitè d'Avaluació podrà aprovar una reducció 

de Mobilitats o el rebuig d'una proposta en el cas de 

sol·licitants amb baix percentatge d'execució o amb 

resultats d'insuficient qualitat en projectes del mateix 

grup objectiu de passades convocatòries 

 

 

 No hi ha prioritats Estatals  

  

TRANSFERÈNCIA D'INNOVACIÓ 

NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

 

1. Només es podrà finançar un projecte per 

institució. Si una institució presenta més 

d'una proposta, la proposta amb una 

puntuació inferior serà descartada 

 

2. Només un projecte amb el mateix 

coordinador, si una mateixa institució 

exerceix el paper de coordinador en mes 

d'una sol·licitud només es considerarà la 

més ben valorada. 

 

 

 

No hi ha prioritats Estatals . 
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VISITES PREPARATÒRIES LEONARDO DA VINCI 

NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1. L'Agència Estatal només podrà 

finançar una Visita Preparatòria per 

institució i per any i per a un únic 

participant 

 
 

2. Per a visites a socis potencials les 

sol·licituds de Visites Preparatòries 

s'hauran de presentar amb, 

almenys, un mes d'antelació a la 

data d'inici de l'activitat. Les 

sol·licituds enviades després del 31 

de desembre de 2013, o després de 

la data de presentació del 

corresponent projecte no seran 

acceptades. 

3. Les sol·licituds de Visites 

preparatòries hauran d'adjuntar la 

carta d'invitació de la institució 

d'acollida 

No hi ha prioritats Estatals 

 

 

 

GRUNDTVIG 
 

ASSOCIACIONS GRUNDTVIG 

NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1. Només s'admetrà una sol·licitud per 

organització per a una associació 

d'aprenentatge Grundtvig i només una 

organització espanyola serà elegible en cada 

associació. 

2. La mateixa persona no pot ser la 

responsable/persona de contacte per al 

desenvolupament de més d'una associació 

d'aprenentatge en la mateixa convocatòria, 

encara que sigui en una organització diferent. 

 

1. Associacions que desenvolupin activitats 

encaminades a potenciar la reinserció de joves 

adults no qualificats, immigrants, dones i persones 

en risc d'exclusió: màxim de 5 punts 

2. Associacions que contribueixin a millorar l'accés de 

les persones adultes al mercat laboral: màxim de 5 

punts 

3. Associacions que reforcin la participació 

d'institucions d'educació no formal i informal: 

màxim de 5 punts 

4. Associacions que tractin mètodes innovadors 

d'ensenyament-aprenentatge relacionats amb les 

competències bàsiques: màxim de 5 punts. 
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3. Les organitzacions privades han de demostrar i 

detallar a través de documents legals
1 

rellevants que tenen un vincle inequívoc actual 

(almenys des dels dos anys previs a la data 

límit) amb el sector de l'educació no 

professional de persones adultes i que la seva 

activitat formativa és sistemàtica i rellevant per 

als objectius del programa Grundtvig. En 

absència d'aquesta prova, o si no és prou 

rellevant per demostrar que l'organització és 

apropiada per a l'associació, aquesta serà 

considerada no elegible. 

 

5. Associacions en les quals hi hagi una organització 

que desenvolupa programes públics d'educació 

d'adults: màxim de 5 punts 

 

La puntuació màxima per prioritats Estatals serà de 15 punts. 

  

AJUDANTIES GRUNDTVIG 

NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1. Els sol·licitants hauran d'enviar un CV Europass, 

amb informació sobre la seva experiència en el 

camp de l'educació de persones adultes, sigui 

formal, no formal o informal.  Els sol·licitants 

que siguin estudiants hauran d'enviar 

informació detallada sobre els seus estudis, 

certificada per la universitat rellevant. 

2. Els sol·licitants que hagin sol·licitat una 

ajudantia Comenius en la present convocatòria 

o n'hagin obtingut una en les dues anteriors 

seran considerats no elegibles. 

3. Només un ajudant podrà ser seleccionat per la 

institució d'acollida. Els sol·licitants s'han 

d'assegurar que la institució d'acollida no ha 

convidat més d'un potencial ajudant espanyol. 

Si dos o més ajudants han estat convidats per la 

mateixa organització, només el que tingui una  

puntuació més alta serà subvencionat. 

 

 

 

1. Es donarà prioritat als sol·licitants que puguin demostrar 

tenir una qualificació acadèmica en el camp de 

l'educació de persones adultes. (10 punts) 

2. Es donarà prioritat als sol·licitants que desenvolupin la 

seva ajudantia en una organització treballant amb grups 

específics d'adults (adults grans, immigrants, persones 

en risc d'exclusió etc...) (10 punts). 

 

La puntuació màxima per prioritats Estatals serà de 15 punts. 

                                                 
1 Estatuts, comptes anuals complets, incloent memòria d'activitat de l'últim exercici fiscal tancat a la data de 

presentació de la sol·licitud. L'AN podrà demanar al sol·licitant, en cas de dubtes, informació addicional i evidències 

concretes sobre el contingut de la sol·licitud 
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VISITES I INTERCANVIS GRUNDTVIG 

NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1. Es podrà seleccionar a un màxim de dos 

participants d'una mateixa institució, sempre 

que demostrin la rellevància de la seva 

participació en l'activitat prevista. 

2. Els sol·licitants que estiguin participant 

actualment en una Associació d'aprenentatge 

Grundtvig no podran sol·licitar una Visita i 

Intercanvi . 

1. Es donarà prioritat als sol·licitants que no hagin 

obtingut una ajuda individual Comenius, Grundtvig o 

Visita d'Estudis en les dues últimes convocatòries (10 

punts) 

2. Es donarà prioritat als sol·licitants que vulguin dur a 

terme un tipus de Formació que es prolongui almenys 

una setmana, és a dir, 5 dies complets de treball (per 

exemple, per a una observació de pràctiques, una 

visita d'estudi etc..) (10 punts) 

La puntuació màxima per prioritats Estatals serà de 15 punts. 
 

  

SEMINARIS GRUNDTVIG 

NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1. Les organitzacions han de demostrar i 

detallar a través de documents legals 

rellevants
2 

que tenen un vincle inequívoc 

actual (almenys des dels dos anys previs a 

la data límit) amb el sector de l'educació 

no professional de persones adultes i que 

la seva activitat formativa és sistemàtica i 

rellevant per als objectius del programa 

Grundtvig. En absència d'aquesta prova, o 

si no és prou rellevant per demostrar que 

l'organització és apropiada per al 

seminari, aquesta serà considerada no 

elegible. 

2. La mateixa persona no pot ser la 

responsable/persona de contacte per al 

desenvolupament de més d'un seminari 

en la mateixa convocatòria, encara que 

sigui en una organització diferent. 

3. Una organització pot sol·licitar només un 

seminari en cada convocatòria. 

1. Es donarà prioritat a les organitzacions que no hagin 

obtingut una ajuda en les dues últimes convocatòries. 

( 10 punts). 

2.  Es donarà prioritat a les sol·licituds les activitats de 

les quals es dirigeixin a participants en desavantatge 

social o que no tinguin fàcil accés per participar en la 

mobilitat europea. (fins 10 punts) 

 

La puntuació màxima per prioritats Estatals serà de 15 punts. 

 

                                                 
2 Estatuts, comptes anuals complets, incloent memòria d'activitat de l'últim exercici fiscal tancat a la data de 

presentació de la sol·licitud. L'AN podrà demanar al sol·licitant, en cas de dubtes, informació addicional i evidències 

concretes sobre el contingut de la sol·licitud 
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PROJECTES DE VOLUNTARIAT GRUNDTVIG 

NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1. Les organitzacions han de demostrar i 

detallar a través de documents legals 

rellevants
3
 que realitzen activitats de 

voluntariat 

2. La mateixa persona no pot ser la 

responsable/persona de contacte per al 

desenvolupament de més d'un projecte de 

Voluntariat en la mateixa convocatòria, 

encara que sigui en una organització 

diferent. 

3. Una organització pot sol·licitar només un 

projecte en cada convocatòria. 

1. Es donarà prioritat a les organitzacions que no hagin obtingut 

ajuda en les dues últimes convocatòries. ( 10 punts). 

2. Es donarà prioritat a les sol·licituds les activitats de les quals 

es dirigeixin a participants en desavantatge social o que no 

tinguin fàcil accés per participar en la mobilitat europea. (fins 

10 punts) 

 

La puntuació màxima per prioritats Estatals serà de 15 punts. 

 
FORMACION CONTÍNUA GRUNDTVIG 

NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1. Els sol·licitants que imparteixen  educació 

en el nivell Universitari seran considerats 

no elegibles, llevat d'aquelles  especialitats 

específiques de formació de futurs 

professors o els que participin en 

programes universitaris per a persones 

grans. 

2. Per a ajuts per a formació contínua 

Grundtvig només s'admetrà una sol·licitud 

per persona. En cas de presentar més d'una 

sol·licitud totes elles seran considerades no 

elegibles. 

1. Es donarà prioritat als sol·licitants que no hagin obtingut un 

ajut individual Comenius, Grundtvig o Visita d'estudis en les 

dues últimes convocatòries (10 punts) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Estatuts, comptes anuals complets, incloent memòria d'activitat de l'últim exercici fiscal tancat a la data de 

presentació de la sol·licitud. L'AN podrà demanar al sol·licitant, en cas de dubtes, informació addicional i evidències 

concretes sobre el contingut de la sol·licitud 
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VISITES D'ESTUDI 

 
VISITES D'ESTUDI 

NORMES ADMINISTRATIVES PRIORITATS ESTATALS 

1. Els sol·licitants que hagin participat en les 

dues últimes convocatòries seran 

considerats no elegibles. 

 

1. Candidatures de professionals de l'educació i la formació que 

estiguin desenvolupant projectes d'innovació. (5 punts) 

2. Candidatures dels equips directius dels centres d'educació i 

formació. (10 punts) 

3. Candidatures dels professors de contacte i tutors d'alumnat 

estranger que participen en la Mobilitat d'Alumnat Comenius 

(5 punts) 

4. Candidatures dels coordinadors Erasmus i dels coordinadors 

de projectes Leonardo Da Vinci (5 punts) 

 

La puntuació màxima per prioritats Estatals serà de 15 punts. 

 


