
                                                                                                                                                    

 

Convocatòria Nacional de Propostes PAP 2013-Annex IV     1/16 
 

 

   ANNEX IV  
 

Criteris d'avaluació 

 

COMENIUS 

 

1) Visites preparatòries per establir associacions 

 

1.Contingut i durada 

El programa d’activitats de la Visita o Seminari és clar i raonable. La seva durada és realista i adequada. 

2. Rellevància 

Existeix una connexió clara entre les activitats i l'estratègia de la institució nacional del sol·licitant, la proposta 

d'associació/projecte/xarxa i el propòsit i el contingut de la visita preparatòria. 

 

2) Mobilitat per al personal educatiu: 

 

1. Valor afegit europeu 

L’activitat de formació a l’estranger té un valor potencial més gran que qualsevol activitat de formació similar 

en el país d‘origen del sol·licitant i està clarament demostrat que el sol·licitant es beneficiarà d’aquesta 

experiència en termes de desenvolupament professional i personal. Es preveu l’ús d’Europass. 

2. Contingut i durada 

El programa d’activitats de mobilitat és clar i raonable; la seva durada és realista i coherent amb les activitats 

planejades. El sol·licitant dóna una explicació convincent sobre la seva competència lingüística per obtenir els 

beneficis que suposaran la formació i les activitats preparatòries que vol realitzar. 

3. Impacte i rellevància 

Existeix una relació clara entre l’activitat de formació sol·licitada i les necessitats de formació del sol·licitant. 

Resulta lògic esperar un impacte positiu en el seu desenvolupament personal i professional i en el de la seva 

institució.  

4. Difusió dels resultats 

Les activitats de difusió són pertinents i estan ben definides. El pla de difusió demostra clarament l’enfoc del 

sol·licitant per comunicar de manera eficaç els resultats de l’activitat de formació prevista, de manera que 

l’impacte en la institució del sol·licitant sigui més gran. 
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3) Mobilitat per a futurs professors (Ajudanties) 

 

1.Qualitat de la mobilitat (Ajudantia) 

L’ajudant proporciona una explicació convincent de: els seus motivos per sol·licitar l’Ajudantia; la seva bona 

voluntat per adaptar-se a un nou entorn i la seva capacitat per treballar amb joves en l’escola d‘acollida; els 

seus plans de preparació cultural, pedagògica i lingüística (si procedeix) per a l’Ajudantia; la seva contribució a 

l‘escola d’acollida (per exemple, activitats curriculars i extracurriculars planejades); la seva contribució a la 

comunitat local. 

 

El centre d‘acollida proporciona raons convincents per acollir  un ajudant, i especifica de forma concreta les 

activitats curriculars i extracurriculars que aquest haurà de realitzar. La planificació de l’Ajudantia presentada 

pel centre d‘acollida és clara i raonable. El centre d’acollida explica de manera clara com se supervisarà i, si 

procedeix, com es gestionarà la càrrega de treball de l’ajudant si aquest es comparteix amb altres centres. 

2. Impacte i rellevància  

L’impacte esperat en les competències personals i professionals, incloent idiomes i beneficis interculturals ha 

estat clarament definit per la persona candidata. 

 

L’impacte que s‘espera així com allò que el centre d’acollida espera aconseguir estan clarament definits. El 

centre exposa clarament l‘experiència intercultural que pot suposar la permanència de l’ajudant al centre. 

 

4) Associacions escolars 

 

1. Qualitat del programa de treball 

Els objetius de l‘associació resulten clars, realistes i centrats en un tema pertinent. El programa de treball és 

apropiat per aconseguir els objetius i adequat per al tipus d‘associació en qüestió; les tasques estan definides i 

distribuïdes entre els socis de tal manera que es puguin aconseguir els resultats esperats. 

En el cas de les associacions bilaterals, s‘han previst les accions necessàries pel que fa a preparació lingüística i 

a cooperació durant els intercanvis de classes. 

2. Qualitat de l'associació 

Hi ha un equilibri apropiat entre els socis en funció de la seva implicació en les activitats que es realitzaran. 

S’han adoptat les mesures apropiades per garantir la comunicació i cooperació efectives. El personal i els 

alumnes relevants participaran en la planificació, la implementació i l’avaluació de les activitats del projecte.  

3. Impacte i valor afegit europeu 

L’impacte i els beneficis de cooperació europea en les institucions que participen estan clarament exposats i 

ben definits i el projecte està integrat en les activitats de les institucions que participen. La sol·licitud mostra 

que els centres educatius que participen treballaran en col·laboració estreta i aconseguiran resultats que no 

s’assolirien en un nivell purament nacional.  

4. Difusió i aprofitament de resultats 

Les activitats planejades per a la difusió i aprofitament de resultats són pertinents i estan ben definides. 

Inclouen les associacions que participen i, si és possible, un sector més ampli de la comunitat. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

Convocatòria Nacional de Propostes PAP 2013-Annex IV     3/16 
 

 

5) Associacions Comenius Regio 

 

1. Qualitat del programa de treball 

Els objectius de l’associació estan clars, són realistes i estan enfocats a un tema pertinent. El projecte se 

centra en objectius i activitats precises. El programa de treball és adequat per a aconseguir els objectius i per 

al tipus d’associació en qüestió; les tasques estan ben definides i distribuïdes entre els socis de tal manera que 

es puguin aconseguir els objectius i que totes les regions participants estiguin implicades activament. Els 

resultats que s’espera assolir resulten innovadors a les regions participants. 

2. Qualitat de l'associació 

Existeix un equilibri apropiat entre les regions associades en funció de la seva participació en les activitats que 

es realitzaran. S’han adoptat les mesures apropiades per garantir la comunicació i cooperació efectives. La 

sol·licitud explica de forma precisa de quina manera els centres educatius i altres agents locals i regionals 

participaran i contribuiran en les activitats del projecte i en la consecució de resultats. L’organització de la 

gestió del projecte resulta adequada. 

3. Rellevància 

La proposta està clarament relacionada amb un o més dels objectius del Programa Comenius. L’associació 

Comenius Regio resulta pertinent per al desenvolupament de l’educació escolar en les regions implicades. 

4. Valor afegit europeu 

L’impacte i els beneficis de la cooperació europea sobre les institucions i regions participants resulten clars i 

estan ben definits. Les regions associades descriuen de quina manera promouran la cooperació europea en el 

sector de l’educació escolar i en quina manera l’associació Comenius Regio contribuirà a tot això.  

5. Impacte 

L’impacte que s’espera que tingui l’associació en les dues regions resulta clar i està ben definit. L’associació ha 

desenvolupat un marc per a la posterior avaluació de la seva actuació en relació amb la consecució d’objectius 

i l’impacte assolit. La supervisió i l’avaluació de les activitats del projecte estan ben definides. 

6. Qualitat de la difusió i l'aprofitament de resultats 

Els resultats poden ser transferits a d’altres regions que podran beneficiar-se de l’experiència del projecte. Les 

activitats planejades per la difusió i aprofitament de resultats  resulten pertinents i estan ben definides, i 

abasten les organitzacions participants, i si és possible, una part més àmplia de la comunitat. 

7. Sostenibilitat 

Les mesures adoptades per garantir la sostenibilitat dels resultats resulten clares i convincents. 

8. Relació cost-benefici 

El pressupost i la seva justificació resulten convincents i coherents amb les activitats planejades. Les mobilitats 

planejades s’ajusten als criteris d’elegibilitat i als objectius del projecte. 
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6) Mobilitat d'Alumnat Comenius 

 

1. Qualitat del programa de mobilitat 

Els objectius de la mobilitat són clars i són realistes. La participació dels centres d'origen i d'acollida està ben 

explicada i és adequada per aconseguir els objectius proposats. Hi ha proves que existeix cooperació entre el 

centre d'origen i els centres d'acollida. Es proposen mesures adequades per garantir una cooperació i 

comunicació efectives entre els centres d'origen i acollida. La sol·licitud estableix criteris clars i pertinents, així 

com un procediment realista per a la selecció d'alumnat i per a la identificació i selecció de les famílies 

d'acollida. Les mesures adoptades pel centre d'origen per reconèixer els estudis realitzats a l'estranger són 

clares i són pertinents. La implicació de tots els agents (centre d'origen, centre d'acollida i alumne) a 

l'establiment del contracte d'aprenentatge és clara i ben definida. El contingut de les mobilitats previstes té 

relació amb la cooperació existent entre els centres. 

2. Suport dels participants i protecció dels alumnes 

 Ambdós centres proposen mesures adequades per garantir el suport necessari a l'alumnat participant, a les 

famílies d'acollida i al personal implicat. La sol·licitud estableix clarament de quina manera els centres 

educatius reconeixeran el treball del professorat de contacte i del mentor. Les mesures destinades a garantir 

la protecció/seguretat de l’alumnat són clares i estan detallades. 

3. Impacte i valor afegit europeu 

L'impacte i els beneficis de la cooperació europea per als agents participants són evidents i estan ben definits. 

La sol·licitud estableix clarament la manera en la qual la mobilitat contribuirà a la cooperació sostenible entre 

ambdós centres en el futur. 
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ERASMUS 

 

1) Visites preparatòries 

 

1.Contingut i durada 

El programa d’activitats de mobilitat està clar i és raonable. La seva durada és realista i adequada. 

2.Rellevància 

Existeix un vincle evident entre les activitats i l’estratègia del centre d’origen del sol·licitant i els objectius i 

continguts de la visita preparatòria. 

 

2) Mobilitat d'institucions d'educació superior i consorcis 

 

1.Impacte i rellevància 

No procedeix 

 

3) Certificats de pràctiques per a Consorcis 

 

1.Qualitat de la proposta 

Claredat i rellevància dels objectius del consorci, experiència en cooperació en l'àmbit de l’ensenyament 

superior/empresarial i en pràctiques, assoliments anteriors, qualitat de la difusió dels resultats 

2. Qualitat del Consorci 

Qualitat de la composició i estructura del consorci, capacitat administrativa, tècnica i professional dels socis; 

funcions i responsabilitats respectives; sostenibilitat del consorci. 

3. Qualitat de l'organització de la mobilitat 

Qualitat dels plans de suport a la mobilitat: informació per als participants i selecció d’aquests, informació per 

a les organitzacions d'acollida potencials, mesures per garantir la qualitat de les pràctiques proposades i per 

ajustar-se a l'oferta i la demanda, preparació, suport pràctic, contingut i reconeixement de la formació, 

seguiment dels estudiants durant la seva estada a l'estranger, orientació, avaluació del període de mobilitat.. 
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4) Programes intensius (IP) 

 

1.Rellevància 

Els beneficis de la cooperació a nivell europeu a l’hora d’aplicar l’ensenyament intensiu a la matèria 

corresponent- és a dir, el valor afegit d’oferir l’IP, comparat amb els cursos existents en les institucions 

participants són evidents i estan ben definits. L’IP presenta un fort plantejament multidisciplinar i fomenta la 

interacció d’estudiants de diferents disciplines acadèmiques. La proposta mostra un clar vincle amb els 

objectius operatius d’Erasmus segons el PAP. 

2. Qualitat dels objectius,caràcter innovador 

Els objectius i els fonaments dels programes intensius són clars, realistes i se centren en una matèria la 

necessitat de la qual és demostrable. L’IP aportarà als professors i estudiants que participen en aquest 

programa un element significativament nou pel que fa a oportunitats d’aprenentatge, desenvolupament de 

competències, accés a la informació ... 

3.Metodologia i programa de treball 

La metodologia és l’adequada per aconseguir els objectius. L’enfoc pedagògic i didàctic està clarament descrit. 

La proposta identifica els grups als quals s’adreça el curs. La proporció de professors i alumnes garanteix la 

participació activa a les classes. El rendiment dels estudiants que participen a l’IP es reconeix mitjançant 

crèdits ECTS. La proposta descriu les disposicions fetes per garantir el reconeixement dels estudis realitzats en 

l’IP. 

4. Resultats de l’aprenentatge, ECTS i reconeixement 

Els resultats esperats de l’aprenentatge són adequats. A més a més dels resultats de l’aprenentatge sobre 

competències relacionades amb les matèries, l’IP afavoreix la transmissió de competències transversals. La 

càrrega de treball dels estudiants participants cal que es reconegui concedint crèdits ECTS (o equivalents). La 

proposta descriu les disposicions que garanteixen el reconeixement dels estudis iniciats en el si de l’IP. 

5.Associació, gestió del projecte, seguiment i avaluació 

La distribució de les tasques entre els socis s’ha organitzat de manera que es puguin aconseguir els resultats 

previstos i que tots els socis participin de manera activa. Hi ha un equilibri entre els socis en relació amb les 

seves competències i la seva implicació en les activitats que es fan. S’han planificat les mesures adequades per 

assegurar la comunicació efectiva i la cooperació entre els socis. S’han explicat de manera detallada les 

disposicions econòmiques i contractuals. Hi ha una descripció clara de les mesures de supervisió i avaluació 

del programa intensiu, i aquestes són eficaces. Es podrà adjudicar una puntuació més gran a les associacions 

que incloguin institucions que no han participat encara en un IP. 

6. Difusió i aprofitament dels resultats; impacte de l'IP 

Les activitats planificades de difusió i aprofitament dels resultats de l’IP estan ben planificades i garanteixen 

l’ús adequat dels resultats en les institucions participants i, tant con sigui possible, en tota la comunitat 

educativa. La proposta descriu la manera com s’utilitzaran les eines TIC i serveis que ajuden en la preparació i 

el seguiment del programa i contribuirà així  a la creació d’una comunitat d’aprenentatge sostenible a l’àrea 

d’estudi corresponent. Els resultats previstos són rellevants i tenen un impacte real i demostrable en la 

qualitat de l’ensenyament de l’àrea d’estudi corresponent en l’àmbit de les institucions participants. La 

proposta indica els beneficis adicionals o els possibles resultat indirectes de l’IP. 

 

 
 
 
Avaluació de qualitat de les renovacions 

La sol·licitud de renovació es pot acceptar si, sobre la base de la informació disponible sobre el programa 

intensiu del primer/segon any, no s’han identificat problemes importants i si el sol·licitant no pretén introduir 
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canvis que tindrien un impacte en la qualitat del programa intensiu que justificaria el fet de no concedir la 

subvenció pel segon/tercer any. 

 

5) Organització de Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC) 

 

1.Rellevància 

La proposta mostra un clar vincle amb els objectius operatius d'Erasmus segons el PAP. El curs serà rendible. 

2. Objectius i programa de treball 

Els objectius dels cursos, que són preparar els estudiants per al seu període de mobilitat al país de destinació, 

són clars, realistes, se centren en l'idioma rellevant i estan orientats a les necessitats del grup destinatari. 

S'estableixen els resultats d'aprenentatge del curs. El programa de treball és de bona qualitat, i garantirà la 

consecució dels objectius. El curs té un component cultural adequat. 

3. Metodologia 

La metodologia és apropiada per aconseguir els objectius. L'enfocament pedagògic i didàctic està clarament 

descrit, així com els mètodes d'avaluació de les competències lingüístiques dels participants que es realitzen al 

final del curs. Als estudiants que participin en els EILC se'ls concediran crèdits ECTS. 

4. Qualitat del proveïdor del curs/ centre organitzador del curs 

El centre que organitza el curs disposa de personal docent adequadament qualificat per donar la formació 

lingüística prevista. El centre compta amb l'equipament tècnic adequat (en termes de material didàctic 

apropiat, existència de biblioteca i laboratori d'idiomes). 

5. Impacte 

Els resultats d'aprenentatge que s'han descrit tindran presumiblement l'impacte positiu desitjat en la 

competència lingüística dels participants en l'idioma corresponent. La proposta assenyala activitats de difusió 

i aprofitament dels resultats del curs. 
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LEONARDO DA VINCI 

 

1) Visites preparatòries 

 

1. Contingut i durada 

El Programa per a l’acció de mobilitat és clar i raonable; la seva durada és realista i adequada. Es fa referència 

al tipus de projecte/associació/xarxa que es vol dur a terme en el futur, el seu tema, els seus principals 

objectius i els possibles països associats. 

2. Rellevància 

Hi ha una connexió clara entre les activitats i l’estratègia de la institució de procedència del sol·licitant i el 

propòsit i contingut de la visita preparatòria. El perfil i la qualificació professional del participant és rellevant 

per a la percepció del projecte. La subvenció sol·licitada és realista i coherent amb l’activitat que s’ha 

programat. 

 

2) Mobilitat - Professionals de la formació professional (VETPRO) 

 

1. Qualitat del programa de treball 

Els objectius seran clars, realistes i s’adreçaran a una necessitat rellevant. El programa de treball serà adequat 

per assolir els objectius; el programa de treball definirà i distribuirà tasques/activitats entre els socis de 

manera que es garanteixi la qualitat de l’experiència adquirida pel sol·licitant. 

2. Valor afegit europeu 

L’intercanvi d’experiències amb homòlegs europeus proporcionarà un evident valor afegit als participants i als 

seus organitzadors. Es preveu l’ús de l’Europass. 

3. Contingut i durada 

El programa per a l’acció de mobilitat serà clar i raonable; la seva durada serà realista i adequada. 

4. Impacte i rellevància 

L’impacte esperat serà valuós al país d’origen dels participants, tant per als beneficiaris com per al camp de 

formació professional específic del qual es tracti. 

5. Naturalesa de la posada en valor (divulgació i aprofitament de resultats) 

Les activitats de difusió i aprofitament previstes seran rellevants i estaran ben definides i tindran un impacte 

positiu significatiu en les organitzacions dels beneficiaris. 
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3) Mobilitat - Persones al Mercat laboral (PLM) 

 

1.Qualitat del programa de treball 

Els objectius seran clars, realistes i s’adreçaran a una necessitat rellevant. El programa de treball serà adequat 

per assolir els objectius; el programa de treball definirà i distribuirà tasques/activitats entre els socis de 

manera que es garanteixi la qualitat de l’experiència adquirida pel sol·licitant. 

2. Valor afegit europeu 

L’activitat de formació a l’estranger tindrà un valor potencial més gran que una formació similar en el país de 

procedència del sol·licitant, i quedarà clarament demostrat que el sol·licitant es beneficiarà d’aquesta 

experiència en termes de desenvolupament personal i professional (ciutadania activa), competències 

lingüístiques i interculturals. Es preveurà l’ús de l’Europass. També es preveu l’ús dels crèdits ECVET en cas 

que ja s’hagin o s’estiguin desenvolupant paral·lelament per a la qualificació/la formació/el sector/la 

professió. Es recomana que es provi l’ús dels crèdits ECVET. 

3. Contingut i durada 

El programa per a la acció de mobilitat serà clar i raonable; la seva durada realista i adequada.  

4. Impacte i rellevància 

Hi haurà una connexió clara entre les pràctiques de formació seleccionades i les necessitats de formació del 

sol·licitant. S’espera que la formació tingui un impacte significatiu en les competències professionals i 

personals del sol·licitant. 

5. Naturalesa de la posada en valor (divulgació i aprofitament de resultats) 

El pla de valorització de l’organització sol·licitant demostrarà clarament la intenció de difondre entre les 

organitzacions de procedència els resultats i els ensenyaments que es derivin de l’activitat de formació 

prevista. 

 

4) Mobilitat - Persones en formació professional inicial (IVT) 

 

1.Qualitat del programa de treball 

Els objectius seran clars, realistes i s’adreçaran a una necessitat rellevant. El programa de treball serà adequat 

per assolir els objectius; el programa de treball definirà i distribuirà tasques/activitats entre els socis de 

manera que es garanteixi la qualitat de l’experiència adquirida pel sol·licitant. 

2. Valor afegit europeu 

L’activitat de formació a l’estranger tindrà un valor potencial més gran que una formació similar al país de 

procedència del sol·licitant, i quedarà clarament demostrat que el sol·licitant es beneficiarà d’aquesta 

experiència en termes de desenvolupament personal i professional (ciutadania activa), competències 

lingüístiques i interculturals. Es preveurà l’ús de l’Europass. També es preveurà l’ús dels crèdits ECVET en cas 

que ja s’hagin o s’estiguin desenvolupant paral·lelament per a la qualificació/la formació /el sector/la 

professió. Es recomana que s’aprovi l’ús dels crèdits ECVET. 
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3. Contingut i durada 

El programa per a l’acció de mobilitat serà clar i raonable; la seva durada realista i adequada.  

4. Impacte i rellevància 

Hi haurà una connexió clara entre les pràctiques de formació seleccionades i les necessitats de formació del 

sol·licitant. S’espera que la formació tingui un impacte significatiu en les competències professionals i 

personals del sol·licitant. 

5. Naturalesa de la posada en valor (divulgació i aprofitament de resultats) 

El pla de valorització de l’organització sol·licitant demostrarà clarament la intenció de difondre entre les 

organitzacions de procedència els resultats i els ensenyaments que es derivin de les activitats de formació 

previstes i de les bones pràctiques que s’hagin identificat.  

 

 

5) Associacions 

 

1.Qualitat del programa de treball 

Els objectius de l'associació són clars, realistes i tracten un tema rellevant. El programa de treball és apropiat 

per assolir els objectius i adequat per al tipus d'associació en qüestió; les tasques estan definides i distribuïdes 

entre els socis de tal manera que es poden assolir resultats i tots els socis participen activament. 

2. Qualitat de l'associació 

Hi ha un equilibri apropiat entre els socis en termes de la seva participació en les activitats a realitzar. S'han 

planificat mesures adequades per assegurar comunicació i cooperació efectives. 

3. Valor afegit europeu 

L'impacte i els beneficis de la cooperació europea en les institucions participants estan clars i ben definits. 

4. Rellevància 

La proposta tracta objectius del programa. 

5. Impacte 

L'impacte esperat tant en les institucions associades com en els participants és clar i ben definit. L'associació 

ha definit una metodologia per avaluar si els objectius de l'associació s'han assolit i s'ha aconseguit l'impacte 

esperat. 

6. Naturalesa de la posada en valor (divulgació i aprofitament de resultats) 

Les activitats planificades per a la difusió i aprofitament dels resultats són rellevants i estan ben definides. 

Involucren totes les organitzacions participants i, si és possible, la comunitat. 

 

6) Projectes multilaterals: Transferència d'innovació 

 

1.Qualitat del programa de treball 

Els objectius són clars, realistes i estan dirigits a una necessitat rellevant; la metodologia és apropiada per 

assolir els objectius; el programa de treball defineix i distribueix tasques/activitats entre els socis de manera 

que els resultats s'assoleixin dins del termini i del pressupost. 

 

2.Caràcter innovador 

El projecte proporcionarà solucions a necessitats clarament identificades dels destinataris finals prèviament 

identificats, oferint solucions innovadores pel que respecta al desenvolupament de la formació i la 

competència. Aquestes solucions seran resultat de l'adaptació i la transferència de propostes innovadores que 

hi ha ja en altres països o sectors de l'economia. 
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3. Qualitat del consorci 

El consorci inclou totes les aptituds, les habilitats reconegudes i les competències necessàries per 

desenvolupar tots els aspectes del programa de treball i, a més, la distribució de tasques entre els socis és 

adequada. 

4. Valor afegit europeu 

Els beneficis i la necessitat de cooperació europea estan clarament demostrats.  

5. The cost-benefit ratio  

La sol·licitud de subvenció demostra la relació qualitat-preu en termes d’activitats planificades en el 

pressupost previst. 

6. Rellevància 

La sol·licitud de subvenció està clarament situada en una de les prioritats a la Convocatòria general de 

propostes del PAP 2012-2014. Els resultats són rellevants als objectius del programa més amplis, operatius i 

específics. 

7. Impacte 

L'impacte sobre els enfocaments i sistemes de formació professional és probable que sigui significatiu. 

8.Naturalesa de la posada en valor (divulgació i aprofitament de resultats) 

Les activitats planificades de difusió i aprofitament asseguraran la utilització òptima dels resultats més enllà 

dels participants en el projecte, durant i més enllà de la vida del projecte. 
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GRUNDTVIG 

 

1) Visites preparatòries 

 

1. Contingut i durada 

El programa per a l'acció de mobilitat resulta clar i raonable i la seva durada és realista i adequada. 

2. Rellevància 

Existeix un nexe clar entre les activitats i l'estratègia de la institució d'origen del sol·licitant, 

l'associació/projecte/xarxa proposada i el propòsit i contingut de la visita preparatòria. 

 

2) Visites i intercanvis del personal d'educació de persones adultes 

 

1. Valor afegit europeu 

La visita a l'estranger aportarà experiències i efectes positius que no es produirien si l'activitat tingués lloc al 

país de residència o treball del sol·licitant. 

2. Contingut i durada 

El programa de la visita resulta clar i raonable; la seva durada és realista i adequada. 

3. Impacte i rellevància 

Queda clarament demostrat que l'experiència resultarà beneficiosa per a la persona sol·licitant tant referent 

al seu desenvolupament personal com professional (i que, quan procedeixi, la seva organització es beneficiarà 

així mateix dels nous coneixements, perspectives i competències adquirits per ella), i/o que l'organització o 

organitzacions que visitarà tindran la possibilitat de beneficiar-se significativament, al seu torn, dels 

coneixements de la persona sol·licitant. 

 

3) Ajudants 

 

1. Valor afegit europeu 

La visita a l'estranger aportarà experiències i efectes positius que no es produirien si l'activitat tingués lloc al 

país de residència o treball del sol·licitant. 

2. Contingut i durada 

El programa de l'ajudantia resulta clar i raonable; la seva durada és realista i adequada. 

3. Impacte i rellevància 

Queda clarament demostrat que l'experiència resultarà beneficiosa per al sol·licitant tant pel que fa referència 

al seu desenvolupament personal com professional (i que, quan procedeixi, la seva organització es beneficiarà 

així mateix dels nous coneixements, perspectives i competències obtinguts pel sol·licitant), i/o que 

l'organització o organitzacions que visitarà tindran la possibilitat de beneficiar-se significativament, al seu 

torn, dels coneixements del sol·licitant. 
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4) Formació contínua per a personal d'educació de persones adultes 

 

1. Valor afegit europeu 

1. Valor afegit europeu L'activitat de formació a l'estranger tindrà un valor potencial més gran que un curs similar al país del 

sol·licitant i queda clarament demostrat que el sol·licitant es beneficiarà d'aquesta experiència tant 

personalment com professionalment. 

2. Contingut i durada 

El programa per a l'acció de mobilitat resulta clar i raonable i la seva durada és realista i adequada. El 

sol·licitant explica de forma convincent la seva capacitat lingüística per aprofitar la formació i les activitats 

preparatòries que pretén realitzar per garantir la qualitat de la mobilitat. 

3. Impacte i rellevància 

Existeix un nexe clar entre l'activitat de formació elegida i les necessitats de formació del sol·licitant. Es pot 

esperar que les activitats de formació tinguin un impacte positiu en el desenvolupament professional del 

sol·licitant i en la seva institució/organització. 

4. Difusió de resultats 

El pla de difusió demostra clarament la intenció del sol·licitant de comunicar els resultats de l'activitat de 

formació prevista. Les activitats de difusió són pertinents i estan ben definides. 

 

5) Seminaris 

 

1. Qualitat i rellevància del seminari 

Els objectius del Seminari resulten clars i realistes i el tema resulta pertinent per a un seminari Grundtvig. Els 

objectius resulten per tant pertinents amb referència als objectius operatius del programa Grundtvig. La 

metodologia resulta adequada per a la consecució dels esmentats objectius. L'enfocament pedagògic i 

didàctic està clarament descrit. El seminari proporcionarà una experiència d'aprenentatge estimulant, i 

aportarà als estudiants participants una experiència clarament nova i innovadora en algun tema rellevant 

(com oportunitats d'aprenentatge, desenvolupament d'habilitats, accés a la informació, etc.). 

2. Qualitat de l'organització del projecte 

Les tasques estan clarament definides. El programa de treball és adequat per organitzar un seminari de bona 

qualitat dins de l'agenda prevista. La logística del seminari és clara i apropiada per al grup destinatari (inclou 

les gestions per a l'organització del viatge i l'allotjament dels participants i l'acollida de participants amb 

necessitats específiques). 

Cal tenir en compte la possible necessitat de preparació cultural i/o lingüística. 
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3. Impacte i valor afegit europeu 

Els beneficis d'organitzar un seminari europeu resulten clars i ben definits. Els resultats previstos són 

pertinents quant al Programa Grundtvig i tindran un impacte potencial demostrable en l'experiència 

d'aprenentatge dels participants i en l'àrea temàtica corresponent. S’assenyalen el valor afegit europeu i els 

possibles beneficis addicionals per al desenvolupament personal i els beneficis derivats. El potencial per 

repetir el seminari en el futur (sostenibilitat), si resulta un èxit, queda demostrat de forma convincent. El 

seminari ha d'incloure participants d'almenys 3 països diferents. 

4. Qualitat del pla de comunicació 

El pla de la comunicació per anunciar i fer públic el seminari està ben definit i assegura l'ús òptim de fons 

europeus per organitzar i reclutar participants. 

 

6) Associacions 

 

1. Rellevància 

Els objectius de l'associació resulten clars, realistes i enfocats a un tema pertinent amb referència al 

programa Grundtvig i rellevants en el camp de l'aprenentatge de persones adultes als països participants en 

l'associació. 

2. Qualitat de l'associació 

Les organitzacions participants són apropiades per a l'àmbit temàtic en el qual es desenvolupen les activitats 

de l'associació. Hi ha un equilibri apropiat entre els socis en funció de la seva participació en les activitats que 

es realitzaran. S'han adoptat les mesures apropiades per garantir la comunicació i cooperació efectives. El 

personal i els alumnes participen en la planificació, la implementació i l'avaluació de les activitats del projecte. 

3. Impacte i valor afegit europeu 

 L'impacte i els beneficis de cooperació europea en les institucions, personal i estudiants participants estan 

clarament exposats i ben definits i la metodologia per a l'avaluació de l'impacte i els beneficis resulta clara. El 

projecte està integrat a les activitats de les institucions que participen. La sol·licitud mostra que les 

institucions que participen treballaran en estreta cooperació i aconseguiran resultats que no serien assolits 

amb una associació nacional. 

4. Qualitat del programa de treball 

El programa de treball resulta adequat per a la consecució dels objectius i apropiat per al tipus d'associació en 

qüestió. El pla de treball defineix i distribueix les tasques/activitats entre els diferents socis de manera que els 

resultats es puguin obtenir dins dels terminis estimats. Tots els socis participen activament. 

5. Difusió i aprofitament de resultats 

Les activitats planificades per a la difusió i aprofitament de resultats són pertinents i estan ben definides. 

Inclouen les associacions que participen i, si és possible, un sector més ampli de la comunitat. 
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7) Projectes de voluntariat per a persones grans 

 

 

1. Qualitat del projecte 

La sol·licitud conté una presentació clara de les institucions participants (d’origen i d'acollida); els voluntaris o 

les pautes de selecció de voluntaris; les activitats de voluntariat i el seu valor didàctic; i la cooperació que el 

projecte donarà lloc entre les dues associacions, més enllà de l'intercanvi de voluntaris. 

2. Qualitat de l'associació per al projecte 

Hi ha un equilibri apropiat entre els socis quant a la seva participació en les activitats que es realitzaran. S'han 

adoptat les mesures apropiades per garantir l'efectivitat de la comunicació i la sostenibilitat de la cooperació 

al màxim possible. 

3. Impacte i valor afegit europeu 

L'impacte i els beneficis de la cooperació europea en les institucions que participen i en els voluntaris que 

participen estan clarament exposats i ben definits i s'ha establert una metodologia clara per a l'avaluació de 

l'impacte i els resultats. El projecte està integrat a les activitats de les institucions que participen. La sol·licitud 

mostra que les organitzacions que participen treballaran en estreta cooperació i aconseguiran resultats que 

no serien assolits si el projecte fos exclusivament nacional. 

4. Qualitat del programa de treball 

El programa de treball resulta clar i adequat per a la consecució dels objectius del projecte de voluntariat per 

a la gent gran en qüestió. El pla de treball defineix i distribueix les tasques/activitats entre els diferents socis 

de manera que els resultats es puguin obtenir dins dels terminis estimats. Ambdós socis participen 

activament. 

5. Difusió i aprofitament de resultats 

Les activitats planejades per a la difusió i aprofitament de resultats són pertinents i estan ben definides. 

Inclouen a les associacions que participen i, si és possible, a un sector més ampli de la comunitat. 
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PROGRAMA TRANSVERSAL 

 

1. Contingut i durada 

El programa per a l'acció de mobilitat és clar i raonable. La seva durada és realista i adequada. 

2. Qualitat del pla de difusió i aprofitament de resultats 

La probable capacitat multiplicadora de la persona formada i/o la seva institució queda clara i està ben 

definida, i s’acompanya d'un compromís per difondre els resultats de l'activitat formativa. 

3. Valor afegit europeu 

La persona sol·licitant mostra el potencial de la participació en l'activitat per contribuir a l'intercanvi, 

cooperació i innovació en les polítiques europees d'educació i formació professional europees. 

4. Impacte i rellevància 

El sol·licitant vincula clarament les seves activitats professionals i les activitats de la seva institució de 

procedència amb el contingut de la visita d'estudis prevista. 

 


