
 
ANNEX I 

Relació històrica de projectes i experiències pedagògiques d’interès 

 
 

Projectes d’Investigació i Innovació Educativa (PIIE). 

 
2013-2014: 
 

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2013, de la directora general d’Innovació, Ordenació i 

Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs d’ajudes econòmiques 
per a la realització de projectes d’investigació i innovació educativa sobre el 

desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2013-2014. [2013/10883] 

 
Nom del projecte: Llegim en parella. 

Ajuda: 913 € 

 

2014-2015: 
 

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2014, de la directora general d’Innovació, Ordenació i 

Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs d’ajudes econòmiques 
per a la realització de projectes d’investigació i innovació educativa sobre el 

desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2014-2015. [2014/10322] 

 
Nom del projecte: Fem aprenentatge-servei. 

Ajuda: 667 € 

 
2016-2017 i 2017-2018: 

 
RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2016, del Director General de Política Educativa per la 
qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a projectes 

d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la 

Comunitat Valenciana, ja realitzats durant el curs acadèmic 2015-2016 o per a 
desenvolupar durant el curs acadèmic 2016-2017. 

 
Nom del projecte: Aprenentatge servei: innovació educativa i acció social al 

barri de la creu de Mislata. 
Durada: 2 cursos. 

Ajuda: 3.860 € 
 

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Política Educativa per la 
qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a 

desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts 
amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2017-2018. 

 

Nom del projecte: Aprenentatge servei: innovació educativa i acció social al 

barri de la creu de Mislata. 
Durada: 2 cursos. 

Ajuda: 1.633 € 

 
2018-2019: 
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RESOLUCIÓ de 5 novembre del 2018, del director general de Política Educativa per la 
qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a 

desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts 
amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2018-2019. 

 
Nom del projecte: Aprenem amb l'entorn fent comunitat: aprenentatge servei 

al barri de la Creu de Mislata. 

Durada: 1 curs. 
Ajuda: 1155,98 € 

 
2019-2020: 
 

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2019, la directora general d’Innovació Educativa i 

Ordenació, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques 
per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa en centres docents 

sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2019-

2020. 

 
Nom del projecte: Projecte coeducatiu: creant vida, lliurant màgia. El pati 

inclusiu i l'hort escolar com a recursos pedagògics per a la innovació. 

Durada: 2 anys. 
Ajuda: 1437,52 € 

 
2020-2021: 

 
RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2020, de la directora general d’Innovació Educativa i 
Ordenació, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques 

per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa en centres docents 
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-

2021. 

 
Nom del projecte: Projecte coeducatiu: creant vida, lliurant màgia. El pati 

inclusiu i l'hort escolar com a recursos pedagògics per a la innovació. 
Durada: 2 anys. 

Ajuda: 1031 € 

 

 
 

Centre Educatiu Promotor de l'Activitat Física i l'Esport (CEPAFE) / 

Projecte d’Esport, Activitat Física i Salut (PEAFS). 
 
2011-2012: 

 
RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2012, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, 
vicepresident del Consell Valencià de l’Esport, per la qual es publiquen les subvencions 

concedides en base a la resolució de convocatòria de subvencions a centres educatius 

d’Educació Primària i Educació Secundaria Obligatòria, mantinguts amb fons públics, 
destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l’activitat 

física i l’esport fora de l’horari lectiu durant el curs escolar 2011-2012 i estiguen integrats 
en el projecte educatiu del centre. [2012/4184] 
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Import: 1.000 € 

 

2012-2013: 

 
RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, del director general de l’Esport, per la qual es 

publiquen les ajudes concedides en base a la resolució de convocatòria d’ajudes a centres 

educatius d’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat 
Valenciana, mantinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes 

esportius de centre que promoguen l’activitat física i l’esport fora de l’horari lectiu durant 

el curs escolar 2012-2013 i que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre. 
[2013/10703] 

 
Import: 1.128 € 

 
2013-2014: 

 
RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2014, del director general de l’Esport, per la qual es resol 
la convocatòria d’ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana 

sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre 
que promoguen l’activitat física i l’esport durant el curs escolar 2013-2014 i estiguen 

integrats en el projecte educatiu del centre. [2014/6906] 

 
Import: 920 € 

 
2014-2015: 

 
RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2015, del director general de l’Esport, per la qual es resol 

la convocatòria d’ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana 

sostinguts amb fons públics destinades a la realització de projectes esportius de centre 
que promoguen l’activitat física i l’esport durant el curs escolar 2014-2015 i estiguen 

integrats en el projecte educatiu del centre. [2015/6221] 

 
Import: 746 € 

 
2015-2016: 
 

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2016, del Director General de l'Esport, per la qual es resol 

la convocatòria d'ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana 

sostinguts amb fons públics destinades a la realització de projectes esportius de centre 
que promoguen l'activitat física i l'esport durant el curs escolar 2015-2016 i estiguen 

integrats en el projecte educatiu del centre. 

 
Import: 1.852 € 

 
2016-2017: 
 

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2017, del director general d’Esport, per la qual es resol 

la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no 
universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització 
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de projectes d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte 
educatiu del centre en el curs 2016-2017. 

 
Import: 1.671 € 

 
2017-2018: 

 
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, del director general d’Esport, per la qual es 
concedeixen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris 

sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes 
d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del 

centre en el curs 2017-2018. 

 
Import: 1.898 € 

 
2018-2019: 
 

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2019, del director general d’Esport, per la qual es 

concedeixen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris 

sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes 
d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del 

centre en el curs 2018-2019. 

 

Import: 2.500 € 

 
2019-2020: 
 

 
RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020, del director general d’Esport, per la qual es 

concedeixen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris 

sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes 
d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu 

del centre en el curs 2019/2020. 

 

Import: 2.087 € 
 

2020-2021: 
 

RESOLUCIÓ 16 de desembre de 2020, del director general d’Esport, per la qual es 

convoquen subvencions i assignacions econòmiques en centres educatius no universitaris 
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes 

d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del 

centre en el curs 2020-2021. 
 

Sol·licitud presentada pendent de resolució. 

 

Contracte Programa / Pla d’Actuació per a la Millora (PAM). 

 
2012-2013: 
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RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2012, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i 
Qualitat Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar la implantació del 

programa experimental per a la subscripció de contractes-programa, entre els centres 
educatius i l’Administració educativa, per a incrementar l’èxit escolar i reduir l’abandó 

escolar prematur. 

 
Centre concertat autoritzat per a la implantació del programa experimental 

del contracte-programa. 

 
RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2012, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i 

Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades 
als centres de titularitat privada concertats autoritzats per al desenrotllament de 

contractes programa per l’Administració educativa. 

 
Subvenció: 1.898 € 

 
2013-2014: 

 
RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2013, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i 

Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte 

experimental de Contracte-Programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons 
públics i l’Administració educativa en què s’inclou el desenrotllament de programes de 

compensació educativa. [2013/8153] 

 
 Recursos humans (hores) 

Inclou compensació 
educativa 

Primària ESO Total 

Sí 80 80 160 

 

Autorització per impartir el Programa d’Acollida al Sistema Educatiu 
(PASE) dins del projecte experimental de Contracte-Programa. 

 
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2013, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i 
Política Lingüística, per la qual es resol l’assignació de recursos econòmics als centres de 

titularitat pública i la concessió d’ajudes econòmiques destinades als centres privats 
concertats autoritzats per a desenrotllar el projecte experimental de contracte programa 

subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l’Administració educativa. 

[2013/9285] 

 
 Ajuda econòmica 

Inclou compensació educativa Èxit Compensatòria 

Sí 8.753 € 8.408 € 

 

2014-2015: 
 

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i 

Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte 
experimental de contracte programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons 

públics i l’Administració educativa, en els quals s’inclou el desenrotllament de programes 
de compensació educativa. [2014/6787] 
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CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 15 de juliol de 2014, de la Direcció General 
d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a 

autoritzar el projecte experimental de contracte programa, subscrit entre els centres 
sostinguts amb fons públics i l’Administració educativa, en els quals s’inclou el 

desenrotllament de programes de compensació educativa. [2014/6927] 

 
 Recursos humans (hores) 

Inclou compensació 
educativa 

Primària ESO Total 

Sí 75 85 160 

 

Autorització per impartir el Programa d’Acollida al Sistema Educatiu 
(PASE) dins del projecte experimental de Contracte-Programa. 

 
RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i 
Política Lingüística, per la qual es resol l'assignació de recursos econòmics als centres de 

titularitat pública i la concessió d'ajudes econòmiques destinades als centres privats 

concertats autoritzats per a desenrotllar el projecte experimental de contracte-programa, 
subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa. 

[2014/11168] 

 
 Ajuda econòmica 

Inclou compensatòria Compensatòria Èxit 

Sí 7.976 € 12.500 € 

 
2015-2016: 
 

RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per 

la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de contracte 
programa, subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l’Administració 

educativa, en els quals s’inclou el desenvolupament de programes de compensació 

educativa, l’assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria 
d’ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, per al curs 2015-2016. 

[2015/7553] 

 
 Dotació hores Ajuda econòmica 

Inclou 
compensatòria 

Primària Secundària Compensatòria Èxit 

Sí 75 85 5.502 € 12.500 € 

 
Autorització per impartir el Programa d’Acollida al Sistema Educatiu 

(PASE) dins del projecte experimental de Contracte-Programa. 

 

2016-2017: 
 

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per 

la qual s’autoritza als centres privats concertats el desenvolupament del programa de 
compensació educativa, el programa d’acollida al sistema educatiu (PASE) i el programa 

de reforç per a 4t d’ESO (PR4) amb la indicació de les hores addicionals proposades per 
al curs 2016-2017. [2016/6986] 
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Autorització per desenvolupar el programa de compensació educativa. 

 

Hores addicionals 

Primària Secundària 

75 87,5 

 
Autorització per desenvolupar el Programa d’Acollida al Sistema Educatiu 

(PASE). 
 

Hores addicionals 

Primària Secundària 

25 25 

 
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per 

la qual resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres privats 
concertats per al desenvolupament dels programes per a la reducció de l’abandonament 

escolar per al curs 2016-2017. [2017/259] 

 
Ajudes econòmiques, en concepte de subvenció, per al desenvolupament 

dels programes per a la reducció de l'abandonament escolar: 12.500 € 

 
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per 

la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres privats 
concertats per al desenvolupament de la compensació educativa per al curs 2016-2017. 

[2017/262] 

 
Ajudes econòmiques, en concepte de subvenció, per al desenvolupament 

de la compensació educativa: 
 

Programa d’Acollida al 
Sistema Educatiu (PASE) 

Compensació educativa Total ajuda 

600 € 10.300 € 10.900 € 

 

2017-2018: 
 

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual 

s’assignen hores addicionals de professorat als centres sostinguts amb fons públics per al 
desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora (PAM), per al curs 2017-2018. 

[2017/6285]. 

 
Autorització per desenvolupar el Pla d’actuació per a la millora (PAM). 

 

Hores addicionals 

Primària Secundària 

75 87,5 

 
Autorització per desenvolupar el Programa d’Acollida al Sistema Educatiu 

(PASE). 
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Hores addicionals 

Primària Secundària 

25 25 

 
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la 

qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres privats 

concertats per al desenvolupament dels programes per a la reducció de l’abandonament 
escolar per al curs 2017-2018. [2018/4] 

 

Ajudes econòmiques, en concepte de subvenció, per al desenvolupament 
dels programes per a la reducció de l'abandonament escolar: 12.500 € 

 
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la 
qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres privats 

concertats per al desenvolupament de la compensació educativa, per al curs 2017-2018. 

[2018/150] 

 
Ajudes econòmiques, en concepte de subvenció, per al desenvolupament 

de la compensació educativa 
 

Programa d’Acollida al 

Sistema Educatiu (PASE) 
Compensació educativa Total ajuda 

1.200 € 10.300 € 11.500 € 

 
2018-2019: 

 
RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, 

d’assignació d’hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d’actuació 
per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019. [2018/9510] 

 

Assignació de les hores addicionals per al desenvolupament d’actuacions 
orientades a l’alumnat de compensació educativa, a la reducció de 

l’abandonament escolar i altres actuacions o programes inclosos en el Pla 
d’actuació per a la millora. 

 

Hores addicionals 

Primària Secundària 

100 90 

 
RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, 
de la convocatòria de sol·licitud d’ajudes econòmiques per al desenvolupament del Pla 

d’actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019. 
[2018/11312] 

 

Assignació d’ajudes econòmiques per al desenvolupament de programes 
per a la millora de l’èxit i la reducció de l’abandonament escolar i altres 

actuacions incloses en el Pla d’actuació per a la millora: 19.928,83 €. 
 

2019-2020: 
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RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació 
Professional, de la convocatòria de sol·licitud d’hores addicionals de professorat per al 

desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora en els centres privats concertats per 
al curs 2019-2020. 

 

Hores addicionals de personal docent 

Assignació d’hores actuacions 

PRIMÀRIA 

Assignació d’hores actuacions 

SECUNDÀRIA 

100 90 

 
RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació 
Professional, de la convocatòria de sol·licitud d’ajudes econòmiques per al 

desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora en els centres privats concertats per 

al curs 2019-2020. 

 
Assignació d’ajudes econòmiques per al desenvolupament de programes 

per a la millora de l’èxit i la reducció de l’abandonament escolar i altres 
actuacions incloses en el Pla d’actuació per a la millora: 16.156,46 €. 

 
2020-2021: 

 

DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la 
cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la 

Covid-19. 

 
Mitjançant aquest decret llei es concedeixen per al curs 2020-2021 les 

ajudes directes als centres privats concertats que van ser beneficiaris en 
el curs escolar 2019-2020, mitjançant la Resolució del secretari autonòmic, 

de data 12 de novembre de 2019 i pels mateixos imports, per a la dotació 
de recursos destinats a la inclusió educativa i a la lluita contra 

l’abandonament. Aquest decret llei consolida els recursos atorgats als 
centres i dona continuïtat als programes implantats per al curs 2020-2021. 

 
 

Projectes Erasmus+ i altres projectes europeus. 

 
2014-2015: 
 

Projecte KA102: “Mislamedia”. 
Etapa: CCFF de Grau Mitjà. 

Projecte desenvolupat com a membre del Consorci de Formació Professional 
Xarxa FP. 

 
Projecte KA102: “Construyendo un Puente hacia Europa”. (2015-1-ES01-
KA102-014014). 

Etapa: CCFF de Grau Mitjà. 
Durada: 24 mesos. 
Mobilitats: 4 d’alumnat i 6 de professorat. 

País de mobilitat: Itàlia (Torí). 
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2015-2016: 
 

Projecte KA102: “Mejora de la Empleabilidad y Formación de los 
Refugiados”. (2016-2-ES01-KA102-035141). 

Etapa: CCFF de Grau Mitjà. 

Durada: 12 mesos. 
Mobilitats: 4 de professorat. 

País de mobilitat: Itàlia (Lentini, Sicília). 

 
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020: 

 
Projecte KA102: "French-European interactions: shared professional 
practise”. 

Etapa: CCFF de Grau Mitjà. 
Socis d’acollida dels projectes de mobilitat d'alumnat de CCFF del Lycée 

Professionel Jean Capelle, de Bergerac (França). 

 

2017-2018: 
 

Projecte KA102: “Nuevas oportunidades de Formación y Trabajo en 

Europa”. (2017-1-ES01-KA102-036773). 
Etapa: CCFF de Grau Mitjà. 
Durada: 24 mesos. 

Mobilitats: 4 d’alumnat i 6 de professorat. 
País de mobilitat: França (Bergerac). 

 
Projecte KA219: “Put Yourself in my Shoes”. (2017-1-ES01-KA219-037891_1). 

Etapa: ESO. 
Responsabilitat en el projecte: Centre coordinador. 

Durada: 24 mesos. 
Mobilitats: 14 d’alumnat, 6 de professorat acompanyant. 

Centres socis: Istituto Superiore Vittorini, Lentini (Itàlia) i Escola Básica e 
Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, Funchal (Portugal). 

 

Projecte KA102: “Mislamedia” 
Etapa: CCFF de Grau Mitjà. 

Durada: 24 mesos. 
Projecte desenvolupat com a membre del Consorci de Formació Professional 

Xarxa FP. 
 

2018-2019: 
 

Acord d’agermanament amb l’Istituto d’Instruzione Superiore Copernico 
Luxemburg, Torí (Itàlia). 

Etapa: Alumnat dels dos centres educatius d’entre 17 i 24 anys. 
Durada: 1 any. 

Mobilitats: Entre 6 i 10 alumnes per cada centre. 
País de mobilitat: Itàlia (Torí). 
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Projecte KA102: “Mislamedia” 
Etapa: CCFF de Grau Mitjà. 
Durada: 12 mesos. 

Projecte desenvolupat com a membre del Consorci de Formació Professional 
Xarxa FP. 

 
2019-2020: 

 
Projecte KA229 (Projecte en procés d’elaboració sobre participació ciutadana i 

educació per una ciutadania activa i compromesa amb l’entorn). 

Etapa: ESO 
Durada: 24 mesos 

Centre coordinador: Polònia 
Països dels centres socis: Espanya, Bulgària, Xipre i França. 

 
Projecte KA102 (Projecte en procés d’elaboració). 

Etapa: CCFF de Grau Mitjà 
Durada: 24 mesos 

Mobilitats: 1 visita de planificació, 4 d’alumnat i 6 de professorat. 
País de mobilitat: Portugal (Barcelos). 

 
2020-2021: 

 
Projecte KA229: “Your voice for tomorrow’s Europe” (2020-1-PL01-KA229-

082184_3). 
Etapa: ESO 

Durada: 24 mesos 
Mobilitats previstes: 3 mobilitats (6 alumnes i 2 professors). 

Centre coordinador: Zespol Szkol (Dawroskiej), Polònia. 
Països dels centres socis: Espanya, Bulgària, Xipre i França. 
 

Resolució provisional, 08/09/2020. 
 

Projecte KA102: “Innovación y Formación en Europa” (2020-1-ES01-KA102-
078795). 

Etapa: CCFF de Grau Mitjà 
Durada: 24 mesos 

Mobilitats: 1 visita de planificació, 4 d’alumnat i 6 de professorat. 
País de mobilitat: Portugal (Barcelos). 

Nom del centre soci: Agrupamento de Escolas de Barcelos. 
 

Resolució definitiva: 31/07/2020  
 

Projecte KA120: “Acreditación Erasmus de Formación Profesional: Movilidades de 
alta calidad para el período 2021-2027” (2020-1-ES01-KA120-VET-095316). 

 
Resolució provisional: 17/12/2020.  
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Les organitzacions amb acreditació Erasmus tenen un accés simplificat a les 
oportunitats de finançament de l’Acció Clau 1 en el marc del futur programa, 

durant el període 2021-2027. Aquesta acció inclou mobilitats internacionals 
d’alumnat de Formació Professional, personal i adults. 

 


