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PROGRAMA LEONARDO DA VINCI
És un programa creat per la UE per atendre les necessitats
d’ensenyament i aprenentatge de les persones implicades en matèria
d’educació i formació professional.
Promou dos tipus d’accions:
1.Accions descentralitzades:
a) Projectes de mobilitat (IVT, PLM, VETPRO)
b) Projectes multilaterals de transferència d’innovació
c) Associacions Leonardo
d) Visites preparatòries
2. Accions centralitzades
a) Projectes multilaterals de desenvolupament i innovació
b) Xarxes temàtiques.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA
Recolzar l’adquisició i ús de coneixements, competències, i qualificacions per
al desenvolupament personal i professional.
Recolzar les millores de qualitat i innovació dels sistemes, institucions i
pràctiques d’educació i formació professional.
Augmentar l’atractiu de la formació professional i de la mobilitat per a les
empreses i particulars i facilitar la mobilitat de treballadors en
formació.
Més informació: http://www.oapee.es

EL PROJECTE EUROACCIÓ
Treball Campus des de 2007 gestiona EUROACCIÓ un projecte
Leonardo de mobilitat (PLM) per tal de facilitar a les persones recent
titulades de la UAB la realització de pràctiques professionals en països
europeus.
S’han finalitzat 4 projectes i ara el 2011 s’enceta l’Euroacció V.
Algunes dades:
-Nombre total de persones inscrites: 1035
-Nombre total de beques adjudicades: 345
-Nombre de participants que han anat a través de socis d’acollida: 267
-Nombre de participants que s’han cercat ells l’empresa: 78
La UAB és la única universitat pública catalana que té un projecte
Leonardo da Vinci d’aquesta modalitat.

CARACTERÍSTIQUES
-

Es disposa de 75 beques
La durada de l’estada és de 14 setmanes
Els països de destinació són: Alemanya, Àustria, Bulgària,
França, Itàlia, Polònia, Portugal, Regne Unit i República Txeca.
La dotació econòmica és de 2700€ aprox. en funció del país
d’acollida.
Inclou les següents despeses:
Curs de preparació lingüística al país de destinació
Despeses del viatge (anada i tornada) al país de destinació
Assegurança de viatge i de malaltia
Despeses d'allotjament
Ajut per a manutenció
Tutoria durant les pràctiques

REQUISITIS, INSCRIPCIÓ I SELECCIÓ
Adreçades a graduats i graduades de la UAB, de centres propis, adscrits i
vinculats (excepte els mestres en qualsevol de les especialitats) que no estiguin
matriculats en cap postgrau, màster o doctorat i que hagin acabat els seus estudis
a partir de l’any 2008.
El període d’inscripció és durant el mes d’octubre. Les persones candidates han
de complimentar un formulari i entregar la documentació requerida (DNI i
acreditació nivell llengua)
La selecció es realitza atenent els següents criteris:
- Baremació de l’expedient acadèmic (40%)
- Cerca de l’empresa per part de la persona sol·licitant (30%)
- Motivació per fer l’estada. Test PAPI (30%)

MODALITATS
Participants lliures:
Ells fan la cerca de l’empresa on realitzar les pràctiques i es
gestionen tota l’estada (viatges, allotjament, etc.). Poden realitzar-la
entre l’1 de febrer i el 31 de desembre.
Participants que van a través de socis d’acollida:
Els socis d’acollida són empreses, associacions, ONG, etc. que
tenen la seu en els països de destinació, i fan la cerca de l’empresa
on fer les pràctiques apropiada al perfil professional dels
participants. També els cerquen l’allotjament, el curs de llengua, i
els tutoritzen i ajuden en tot allò que puguin necessitar durant
l’estada. Les estades es realitzen en dos fluxos; el primer, amb
sortida el mes de març, i el segon, amb sortida el mes de setembre.

FINANÇAMENT I GESTIÓ
-

-

-

El finançament es calcula en funció de les taules de dietes per
participants que aporta l’OAPEE. Es financen les partides de gestió i
seguiment, manutenció i allotjament, i preparació cultural,
pedagògica i lingüística.
L’OAPEE ingressa el 80% de la subvenció als 45 dies de la
signatura del conveni, i el restant 20% desprès de l’avaluació
positiva documental i financera del projecte.
La UAB cofinança el projecte amb el pagament als socis d’acollida
de la tasca de cerca d’empresa i tutorització que realitzen.
La gestió del projecte es realitza a través de l’eina LEOPASS
La validació i acreditació de l’estada comporta obtenir les següents
certificacions: EUROPASS mobility, certificat d’empresa, i
certificat de realització del curs de llengua.

SEGUIMENT, RESULTATS I MILLORES
-Els participants durant l’estada responen tres qüestionaris de
seguiment i avaluació
-A l’any de finalitzar l’estada responen l’enquesta de seguiment,
aprofitament i inserció laboral.
- El projecte Euroacció VI en cas de ser aprovat:
Rebrà la certificació de qualitat que atorga l’OAPEE,
Incrementa a 100 el nombre de beques
Introdueix titulacions prioritàries
Introdueix una reserva de places del 2% per discapacitats

REPTES PER LA UAB I TREBALL CAMPUS
-

Certificar, consolidar i millorar EUROACCIÓ
Presentar altres modalitats de projectes Leonardo da Vinci
Presentar altres tipus de projectes al Fons Social Europeu que
incideixin en aspectes com:
La millora de la qualificació professional
El foment de l’emprenedoria
La igualtat d’oportunitats
L’impuls de sectors emergents
La integració de col.lectius amb necessitats especials

euroaccio@uab.cat
MOLTES GRÀCIES PER L’ATENCIÓ!

