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FULL MODEL PER  
A PROJECTES DE 
MOBILITAT ERASMUS

Docenti visitatori / lecturers visitors / enseignants visiteurs
Nom i cognoms de les/els participants i correu electrònic. 
Figura professional a l’EASD de València i especialitat.

Istituzione di accoglienza / welcome institution / centre de destination
Centre de destí.

Titolo di progetto o workshop / project or workshop title / titre du projet ou atelier
Poseu un títol curt i clar al vostre projecte.

Obiettivo globale / main goal / objectif principal
Descriviu l’objectiu més general o principal. 

Obiettivi specifici / specific goals / objectifs spécifiques
Descriviu objectius concrets destinats a una fi determinada: conèixer, realitzar, identificar, 
enumerar, observar, analitzar...

L’Oficina Internacional de l’EASD de València suggereix aquest esquema 
per a la descripció i proposta de projectes del professorat i PAS destinats a 
centres educatius o empreses de l’estranger. 

Trieu un dels tres idiomes, italià, anglès o francès, per a redactar la vostra 
proposta i seguiu el model. 

Aconsellem que la redacció total no supere un full i mig. El text definitiu 
serà enviat a les universitats, escoles o empreses que acordeu amb l’Ofici-
na Internacional.
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Sommario / abstract / résumé
Escriviu els continguts que seran impartits, plantejats, observats, analitzats...

Tempi / timing / programme
Indiqueu els dies i sessions que ocuparà el vostre projecte amb un màxim de 5 dies. En 
el cas de tallers recomanem 8h repartides entre dues o tres jornades. En job shadowing o  
en formació podeu superar aquestes hores.

Dia 1
Anoteu el calendari d’activitats previst per a aquesta jornada.

Dia 2
Idem

Dia 3...

Numero di studenti / number of students / nombre d’étudiants
Mínim i màxim d’estudiants necessaris per a la corre.

Risultati della formazione e dell´apprendimento / results of training and learning /  
résultats de la formation et de l’apprentissage
Escriviu quina mena creació, producte, coneixement o aprenentatge espereu obtenir.

Materiale necessario / equipment required / matériel nécessaire
Enumereu les necesitats materials per a fer el taller o l’activitat, com ara aules, ordina-
dors, projector, impressores, càmeres, llums, taules, paper... 
També, si cal alguna persona o equip de suport com tècnics, ajudants, intèrprets...


