Guia Jove sobre Intercanvis Juvenils
0. Presentació
“Europa i tu” és una campanya anual que té com a objectiu principal fer arribar les polítiques europees als joves
a través de recursos molts concrets. Cada any, ens centrem en un programa específic i aquest 2017 tractem el
tema dels intercanvis juvenils. Aquesta iniciativa és possible gràcies al suport de la Diputació de Barcelona.
La nostra proposta, com a centre especialitzat en mobilitat europea, és oferir als joves de la comarca del
Barcelonès una sèrie d’activitats que els apropen a la idea d’Europa. Concretament volem difondre entre els
joves i les entitats juvenils el programa Erasmus+, especialment les oportunitats d'intercanvis juvenils, ja que
ofereixen la possibilitat als joves de apropar-se a la mobilitat internacional, viure una experiència intercultural,
sentir-se més europeu i veure que les polítiques europees tenen a veure amb cadascú de nosaltres.
Aquesta campanya volem que tingui un impacte directe en els joves i les entitats del nostre territori. Els
beneficiaris són sobretot joves entre 13 i 30 anys de la comarca del Barcelonès i entitats juvenils. Totes les
actuacions van dirigides als joves, sigui un taller, una publicació a la pàgina web o l’edició d’una postal. També
el treball amb les entitats va dirigit en últim terme al jovent, ja que les entitats treballen directament per ells i
amb ells.
Aquesta guia vol ser un recurs útil i viu per a aquells i aquelles que tinguin interès pels intercanvis juvenils,
estiguin o no associats. El document és un recull d’informacions, enllaços i publicacions per acostar-vos a
aquest programa de mobilitat europea.

1. Introducció a Erasmus+
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Què és?
Erasmus+ és el programa integrat de la Unió Europea (UE) que engloba les iniciatives en educació, formació,
joventut i esport. Té una vigència de set anys: de l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2020.
Quins objectius principals té, vinculats a la joventut?
- Millorar el nivell de competències bàsiques i habilitats de les persones joves
- Promoure la participació, la ciutadania activa, el diàleg intercultural, la solidaritat i la inclusió social
- Incrementar les oportunitats de mobilitat
- Millorar la qualitat del treball en l’àmbit de la joventut
- Donar suport al reconeixement de l'aprenentatge no formal
- Potenciar la dimensió internacional de les activitats per a joves.
Línies d’acció
Per aconseguir els objectius definits, el Programa Erasmus+ s’estructura en tres línies d’acció claus:
Línia d’Acció 1: la mobilitat dels individus per motius d’aprenentatge
- Mobilitat de les persones joves (intercanvis de grups de joves i el Servei de Voluntariat Europeu)
- Mobilitat dels professionals que treballen en organitzacions juvenils i dirigents juvenils, per accions
formatives
- Esdeveniments a gran escala del Servei de Voluntariat Europeu
Línia d’Acció 2: la cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques entre organitzacions
- Associacions estratègiques per desenvolupar iniciatives conjuntes a través de l’aprenentatge i l’intercanvi
d’experiències
Línia d’Acció 3: el suport a la reforma de les polítiques de joventut
- Coneixement en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut
- Iniciatives de prospecció (enquestes, estudis, sondejos d’opinió, etc.)
- Suport a les eines polítiques de la UE per al reconeixement de les qualificacions i la transparència, en
particular el Youthpass
Per a més informació, pots descarregar la guia completa al següent enllaç:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programmeguide_es.pdf [1]
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Els intercanvis permeten a grups de joves de dos o més països conviure plegats en un dels països d’algun dels
grups participants. Es porta a terme un programa de treball (amb tallers, exercicis, debats, activitats, etc.) que
els mateixos grups han dissenyat.
Els intercanvis permeten desenvolupar competències, augmentar la sensibilització en relació a temes socials i
conèixer nous països i cultures.
Els intercanvis juvenils solen ser +temàtics, tractant un o varis temes que interessin als grups participants. Per
exemple sobre música, drets humans, medi ambient, esports, art, diàleg intercultural, polítiques de joventut,
cuina, etc.
Segons el nombre de països implicats, un intercanvi pot ser bilateral, trilateral o multilateral.
Quan dura l’intercanvi?
Entre 5 i 21 dies, excloent els viatges.
Qui hi pot participar? Grups de 16 a 60 joves (de 13 a 30 anys), amb un mínim de quatre persones per entitat
participant. Cada grup d’un país ha de comptar almenys amb una persona adulta que en sigui la responsable.
Quines organitzacions hi podeu participar? Associacions sense ànim de lucre, grups informals de joves i
administracions d’àmbit local de països programa i països veïns associats. També, empreses que compten amb
programes de responsabilitat social.
Com es financien?
-Despeses de viatge: s’estableixen 7 àrees quilomètriques, segons la distància entre el punt d’origen i el de
destí, amb una assignació fixa que va de 20 a 830 € per participant.
- Despeses del projecte: quantitat fixa per participant i dia d’activitat.
- Necessitats especials: despeses relacionades amb participants amb algun tipus de discapacitat (costos reals).
- Despeses excepcionals: relacionades amb la tramitació de visats, joves amb menys oportunitats i allotjament i
manutenció en cas d’haver de realitzar una Visita de Planificació Prèvia (costos reals).
Exemples de projectes d’intercanvis juvenils
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Països del Programa: poden participar en totes les accions.
- Països de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia,
Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països
Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre.
- Països no membres de la UE: Islàndia, Liechtenstein, Noruega, República de Macedònia i Turquia.
Països veïns associats: els països i territoris inclosos en la Política Europea de Veïnatge.
- Països veïns de l’Europa de l’Est: Armènia, Azerbaijan, Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia, Ucraïna.
- Països del sud del Mediterrani: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Líbia, Marroc, Palestina, Síria i Tunísia.
- Països balcànics: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Montenegro i Sèrbia .
- Altres: Federació Russa
Partner o Soci: Associació, grup de joves o entitat pública sòcia del nostre projecte. Són aquells amb els quals
realitzarem el projecte.
Parteneriat: acord entre organitzacions participants de diferents països del Programa per realitzar activitats
conjuntament o per establir una xarxa formal o informal en un àmbit d’interès comú.
Sol·licitant: organització o grup informal de joves que presenta una sol·licitud de subvenció, ja sigui
individualment o en representació d’un grup de socis. En aquest darrer cas rep també el nom d’organització o
grup coordinador.
Acció: part o mesura del Programa Erasmus+ amb característiques diferenciades de la resta.
Participant: qualsevol persona que participa plenament en un projecte i –en alguns casos– rep part de la
subvenció de la UE destinada a cobrir les seves despeses de participació (essencialment despeses de viatge,
allotjament i manutenció).
Visita prèvia de planificació (APV): trobada dels responsables de les diferents organitzacions sòcies d’un
projecte per tal de conèixer-se, planificar i concretar els detalls pràctics del mateix. Fruit d’aquesta reunió
s’elabora un acord de mobilitat.
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Youthpass: Acreditació europea per a la millora del reconeixement dels resultats d’aprenentatge no formal
aconseguits per les persones joves i els i les professionals de joventut i les organitzacions juvenils, mitjançant la
seva participació en algun dels projectes del Programa Erasmus+.
PIC: Número d’idenitat de l’entiat, associació o grup informal, indispensable per ser partner d’una acció
d’Erasmus+.
Open Call: Un Open Call és un anunci per trobar partners per fer un projecte o bé participants. En ell es
demanen uns cert criteris i es dóna informació general.

4. Som una entitat i volem organitzar un intercanvi juvenil.
Pas a pas
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4.1.1. Punt de partida
El punt de partida, és tenir una idea d’un projecte concret o bé ganes de participar i de cercar el projecte. El
grup de joves pot estar totalment consolidat, o es pot anar formant pel camí.
4.1.2. On trobar socis?
Buscar partner/s que:
- tinguin interessos comuns i vulguin començar un intercanvi juvenil
- tinguin un projecte que ens agrada i recerquin partners
On buscar-los:
• Base de dades oficial de SALTO: http://www.saltoyouth.net/tools/otlas-partner-finding/ [2]
• Youth for Europe: http://www.youthforeurope.eu/ [3]
• Escriure un anunci al Portal de Joventut Europeu, Eurodesk: http://forum.eurodesk.org [4]
• També existeixen grups de Facebook, on s'anuncien projectes i es demanen socis: European Youth
Exchanges: https://www.facebook.com/groups/youthforeuropean/ [5]
• A través de seminaris, formacions o trobades per trobar
partners: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/ [6]
Haurem de presentar la nostra entitat o grup, els nostres interessos, arees d’acció, amb projectes passats i
pàgina web, si en tenim.
A la base de dades de Salto, també poden fer-nos un perfil, així altres entitats poden llegir la nostra informació
i també ens poden proposar projectes quan realizen una recerca de partners.
4.1.3. Descripció del projecte
Abans d’omplir el formulari d’Erasmus+, hem de descriure el projecte, els objectius, les activitats, entre d'altres.
És idoni que hi hagi participació en la creació del projecte per tots els partners. Així ens assegurem que les
nostres idees i interessos quedin recollits des del principi, i no hi hagi malentesos.
Si ens afegim a un projecte ja creat per una entitat, podem demanar informació abans de signar cap acord.
Per trobar la informació oficial sobre els intercanvis podem accedir a la Guia oficial d’Erasmus+ en anglès [7].
I a les traduccions no oficials en castellà.
4.1.4. Obtenció del codi PIC
Per poder realitzar projectes d’Erasmus+ s’ha d'estar registrar al Portal del Participant de ECAS i obtenir un
Codi PIC. El registre al Portal de ECAS [8].
Un cop tinguem el PIC, hem de pujar els documents acreditatius al portal de ECAS:
• El formulari d’entitat legal corresponent [9] (Persona física (si som un grup informal), societat privada (si som
associació, fundació...), entitat pública)
• La fitxa d’identificació financera. Per a les entitats que demanin una subvenció: S’ha de presentar el projecte
a la convocatòria d’Erasmus+, a l’agència Nacional del país on es vol realitzar l’activitat. Si tenim partners de
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països de fora d’Europa i veïns pot ser que hem de presentar-ho en una convocatòria especial a Brusel·les)
• Si és un altre partner qui presenta el projecte, haurem de proveir el PIC i el Mandate i la informació que ens
demanin.
• Si som nosaltres qui presentem el projecte, haurem de presentar el formulari a través d’internet, adjuntat els
PICS i els mandates de tots els partners.
4.1.5. Quan i com presentar la sol·licitud?
Formulari Online: El formulari es presenta de forma online en un PDF. S’ha de presentar la documentació que
demana (dades bancàries, programes d’activitats...), així com el número PIC de cada partner i el mandat de
cada país signat.
El formulari de la convocatòria serà penjat a la següent web uns mesos abans. S’ha de presentar en castellà, ja
que és l’Agencia Nacional Espanyola qui avalua i atorga els projectes:
http://www.erasmusplus.injuve.es/materiales/guias.html [10]
4.1.6. Quines convocatòries hi ha?
Les dates de presentació de sol·licitud solen ser al febrer, a l'abril i a l'octubre. Tot i això, poden variar d’un any
a l’altre.
Es poden consultar a http://www.erasmusplus.injuve.es [11]
Mandate:
És un contracte model que han d’omplir i presentar totes les entitats participants a l’intercanvi.
http://goo.gl/hVw1Kk [12]
Hem de presentar el formulari a una de les convocatòries d’Erasmus+. L’agència Nacional del país sol trigar uns
dos mesos en avaluar i donar resposta a les entitats que acullen i coordinen els projectes. La resposta pot ser:
• Negativa: Podem presentar-lo en la propera convocatòria amb els canvis pertinents. La pròpia Agència ens
explicarà quins són els motius per denegar el projecte. En tot cas, també haurem de canviar les dates a les
quals es realitzarà.
• Positiva: Comença el projecte quan hem especificat al formulari. L’agencia Nacional pot modificar el nostre
pressupost i fer comentaris sobre el projecte.

4.2. Durant
4.2. Durant
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4.2.1. Inici del projecte
Al formulari hem dit quan comença el projecte i quan acaba, pot ser de 3 a 24 mesos. A partir d’aquesta data
realitzar despeses justificables. L’Agència, a través del programa Erasmus+, ingressa el 80% de la subvenció
concedida.
El projecte es divideix en tres parts: Preparació, Implementació de l’activitat, i disseminació dels resultats.
4.2.2. Preparació
A. APV (Advanced Planning Visit)
És una trobada entre els líders (en alguns casos també d’un jove participant) on es pot parlar presencialment
sobre l’activitat, la logística, etc. És un moment ideal per conèixer-se, fer team-buidling, aclarir responsabilitats i
repartir les tasques a realitzar, i com es realitzarà el contacte i el seguiment.
Aquesta activitat s’ha d’incloure al projecte per poder obtenir subvenció
B. Organització
• Obligacions que s’adquireixen.
• Activitats: Organitzar les activitats acordades per l’intercanvi. Per exemple, si s’ha de realitzar una ruta
cultural en bici: llogar les bicis, realitzar la ruta, etc.
• Logística: hi trobem inclosos diferents aspectes:

1. - Allotjament i manutenció: Trobar un allotjament idoni per realitzar les activitats, els àpats i les
necessitats especials dels participants.
2. - Material: Comprar o adquirir els materials necessaris per fer les activitats.
3. - Transport: El transport es pot organitzar a través del líder de cada país, que coordina o compra els
bitllets, o cada participant s’encarrega del seu. En tot cas, s’ha de decidir prèviament. És imprescindible
guardar tots els bitllets i resguards de transport per obtenir la subvenció. Es pot contractar
l’assegurança de viatges a traves de la companyia amb la qual viatgem.
4. - Visats: En alguns casos, participants de països poden necessitar un Visat. Hem de tenir en compte el
temps que requereixen aquests tràmits, realitzar una carta per convidar-los, etc.
Els costos, si s’han especificat al formulari, estan coberts per la subvenció
• Assegurances: Tenir o contractar una assegurança de responsabilitat civil durant l’intercanvi, de viatge i
mèdica pels participants. Podem fer servir la targeta sanitària Europea.
• Preparació grup: Realitzar trobades amb el grup de joves per preparar-los per l’experiència, tan a nivell
intercultural, com a nivell social. També és un bon espai per detectar necessitats i repartir certes tasques
C. Implementació de l’activitat: intercanvi juvenil
Durant l’intercanvi juvenil es duran a terme les activitats que s’han decidit amb antelació i explicat al Formulari
presentat.
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Es recomana seguir aquestes tres fases:
• Connexió del grup (fer que els joves es coneguin i es creï un bon ambient)
• Realització de les activitats
• Avaluació del projecte i seguiment (quins projectes podríem fer en conjunt)
Es recomana també:
• Deixar moments de temps lliure i activitats de lleure durant l’intercanvi.
• Realitzar activitats on s’interactuï amb la comunitat local, la seva realitat, l’entorn.
• Realitzar activitats d’intercanvi cultural entres els joves

4.3. Després
4.3.Després
Youthpass
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El youthpass és una eina que ajuda a certificar l'aprenentatge no
formal durant l'activitat internacional.
Els joves reben una part que omple l'entitat, i són convidats a omplir la segona part, on expliquen el seu
aprenentatge. Normalment el youthpass s’introdueix durant l’intercanvi juvenil, fins i tot abans, i s’enllesteix un
cop els joves han tornat a casa. Les entitats es comprometen a facilitar l’obtenció i la realització d’aquest.

Difusió i explotació dels resultats
Un cop hem acabat l’intercanvi, podem fer activitats que mostrin els resultats obtinguts. Aquestes activitats
poden ser des de xerrades, exposicions de fotos, trobades dels joves amb altres joves, vídeos, etc.
Per aquestes activitats podem destinar una part del pressupost. Hem de tenir en compte que tots els materials
realitzats han de mostrar que les activitats es financen amb Erasmus+, així doncs s’ha d’incloure el logo.
També es poden realitzar activitats de difusió prèvies i paral·leles a l’intercanvi.
És el moment on es tanquen les activitats i ja no podem realitzar cap despesa més.
A partir d’aquest moment, tenim 2 mesos per presentar l’informe final i la justificació econòmica a l’agència
nacional
Informe final
S’ha d’entregar un informe final a l’agència nacional, existeix una plantilla la qual s’ha de fer servir.
La memòria econòmica i els justificats dels viatges i costos excepcionals també s’han de presentar. Un cop
s’avaluen els resultats, l’agència nacional farà d’ingrés del 20% restant de la subvenció o dels costos justificats,
60 dies després de l’entrega d’aquesta.
Si perdem justificants o bitllets, no podrem obtenir el retorn.
S’ha de fer la memòria amb la plantilla que proveeix l’Agencia Nacional: [13]

Page 9 of 12

5. Sóc jove i vull participar a un intercanvi juvenil
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Entitats catalanes que gestionen ofertes d’intercanvis
- Nexes Interculturals per a Joves http://www.nexescat.org/ [14]
- Associació Mundus http://www.asociacionmundus.com/ [15]
- La Víbria Intercultural https://vibria.org [16]
- Fundació Catalunya Voluntària http://www.catalunyavoluntaria.cat/ [17]
- La Rotllana (n’organitza molt puntualment) http://rotllana.cat/ [18]
- Servei Civil de Catalunya www.sci-cat.org [19]
- Coordinadora d’organitzacions de camps de treball de Catalunya (COCAT) http://www.cocat.org [20]
Xarxes socials
Els grups són eines de recerca molt àgils, però no són pas oficials. Hem de verificar sempre l’entitat que envia
“open call” i la seva serietat.
https://www.facebook.com/groups/youthforeuropean/ [5]
https://www.facebook.com/groups/20589071544/ [21]
Aquí trobem anuncis de recerca de partners de diferents projectes: intercanvis (youth exchange o Y.E),
formacions (trainning course, TC), voluntariat (EVS), entre d’altres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’anunci el publica l’entitat o el grup de joves promotor, és a dir, que organitza i coordina el projecte.
Algunes vegades busquen països concrets.
Solen especificar les edats dels participants.
Solen especificar la data límit, i a quina convocatòria volen presentar el projecte.
Poden tenir una data fixada pel projecte.
Donen informació general sobre el projecte.
Donen un email de contacte del responsable.
Poden demanar el PIC number
Poden donar informació sobre la subvenció del projecte

6. Pàgines d’interès
6. Pàgines d’interès
• Comissió Europea: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es [22]
• INJUVE: http://www.erasmusplus.injuve.es [11]
• JoveCat:
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/erasmus/projectes_amb_joves/intercanvis_juvenils/
[23]
• Salto youth: https://www.salto-youth.net [24]

7. Assessories per a joves
7. Assessories per a joves
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L'Assessoria Comarcal sobre mobilitat internacional per a joves. L’assessoria sobre mobilitat europea
està gestionada pel personal del Centre Europa Jove. És un espai on joves i entitats juvenils podeu rebre
informació, assessorament i orientació en cas de que vulgueu participar un algun programa de mobilitat
europea. Podeu accedir als serveis i recursos per a participar, treballar, estudiar i viatjar per Europa. També a
través de l'assessoria sobre mobilitat europea es pot accedir a la Borsa d'Ofertes de feina a l'estranger, on
trobareu diverses ofertes de feina a l'estranger que es gestionen des del mateix servei.
Demana la teva assessoria a través d'aquest enllaç [25]
Aquests són els horaris presencials de les nostres assessories:
- Dilluns de 12h a 13h i de 16h a 20h, i Dimecres de 17h a 20h al Badiu Jove de Badalona.
- Dimecres de 16h a 20h i Dijous de 10 a 14h a l’Oficina Jove de L’Hospitalet.
- Dimarts de 17h a 20h, al CRJ Mas Fonollar de Santa Coloma de Gramenet.
- Dijous de 17 a 20h al Centre El Polidor de Sant Adrià del Besòs
O descarregar els horaris de l’assessoria de mobilitat internacional de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de
l’Ajuntament de Barcelona (PDF més abaix)

Documents
Horaris de l’assessoria de mobilitat internacional de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de
l’Ajuntament de Barcelona [26]

Links:
[1] http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-program
me-guide_es.pdf
[2] http://www.saltoyouth.net/tools/otlas-partner-finding/
[3] http://www.youthforeurope.eu/
[4] http://forum.eurodesk.org
[5] https://www.facebook.com/groups/youthforeuropean/
[6] http:// https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
[7] http://goo.gl/sVGH33
[8] http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
[9] http://goo.gl/F5RkJ8
[10] http://www.erasmusplus.injuve.es/materiales/guias.html
[11] http://www.erasmusplus.injuve.es
[12] http://goo.gl/hVw1Kk
[13] http://goo.gl/Nl0RqM
[14] http://www.nexescat.org/
[15] http://www.asociacionmundus.com/
[16] https://vibria.org
[17] http://www.catalunyavoluntaria.cat/
[18] http://rotllana.cat/
[19] http://www.sci-cat.org
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[20] http://www.cocat.org
[21] https://www.facebook.com/groups/20589071544/
[22] https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
[23]
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/erasmus/projectes_amb_joves/intercanvis_juvenils/
[24] https://www.salto-youth.net
[25] http://www.barcelonesjove.net/serveis-comarcals/assessories-joves/assessoria-en-mobilitat-europea-joves
[26] https://barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/MobilitatinternacionalBCN.pdf
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