
 
 

PROPOSTA DE COL ·LABORACIÓ 

PROGRAMA EDUCATIU ERASMUS+ 

 

Els hi agradaria participar en un projecte educatiu 
d 'acollida d 'estudiants europeus en l 'àmbit de les 
arts escèniques mitjançant el Programa europeu 

Erasmus+? 



 

QUI POT PARTICIPAR? 
 

 
 

Organitzacions interessades a acollir estudiants en pràctiques d'arts escèniques i producció 

artística amb les següents característiques: 
 

Dates del projecte: del 27 de Març al 10 d’Abril 2022 
 

Horari de pràctiques: de 20 a 30 hores setmanals 
 

Nombre d'estudiants: 11 estudiants acompanyats per 2 professors. Les organitzacions 

col·laboradores poden escollir el nombre d'estudiants que poden acollir, essent 2 

estudiants per organització el més indicat per garantir una bona experiència de 

pràctiques. 
 

Activitats a realitzar: Assistència en la producció d'espectacles incloent muntatge 

d'escenaris, operacions de llum, so, vestuari, attrezzo, entre altres activitats.  
 

Finançament: No hi ha cap cost per a les organitzacions d'acollida. El programa 

Erasmus+ subvenciona completament l'estada dels estudiants incloent viatges, 

assegurances, gestió administrativa, allotjament i dietes. 



 

L'ESCOLA D'ENVIAMENT 

Els estudiants seleccionats estan actualment cursant els seus estudis de Formació 

Professional Superior en Producció d'Arts Escèniques a l'escola South  Eastern 

Regional College (SERC) a Irlanda del Nord. 

 

SERC és una escola de formació professional  i educació  universitària  amb més de 

30,000 estudiants i més de 1,000 professionals en diversos àmbits educatius. 
 

 
Actualment SERC figura entre les millors 

30 institucions d’ensenyament superior 

del Regne Unit i compta amb diversos 

campus ubicats a Ballynahinch, Bangor, 

Downpatrick, Lisburn i Newtownards. 

 

Poden obtenir més informació sobre 

l'escola d'enviament a: www.serc.ac.uk 

http://www.serc.ac.uk/


 

PROGRAMA D'ESTUDIS 

El curs que realitzen els estudiants seleccionats és el LEVEL 3  NATIONAL 

EXTENDED DIPLOMA IN PERFORMING ARTS PRACTICE. La metodologia d'aquest 

curs de formació professional es basa en tècniques d'aprenentatge mitjançant  la 

producció de projectes i la presentació en viu d'obres escèniques. 
 

El programa d'estudis inclou, entre altres 

assignatures: 

 

Producció d'arts escèniques 

Planificació d'arts escèniques 

Muntatge d' escenaris  

Disseny d'atrezzo i vestuari 

 

Poden trobar més informació sobre el 

programa d'estudis a:  

https://www.serc.ac.uk/course/2122/Level-

3-National-Extended-Diploma-Performing-

Arts-Practice

https://www.serc.ac.uk/course/2122/Level-3-National-Extended-Diploma-Performing-Arts-Practice
https://www.serc.ac.uk/course/2122/Level-3-National-Extended-Diploma-Performing-Arts-Practice
https://www.serc.ac.uk/course/2122/Level-3-National-Extended-Diploma-Performing-Arts-Practice


 

 

 

SOBRE 
TRAINEE+UP 

Trainee+Up som una organització 

intermediària creada al 2015 per 

professionals en l'àmbit de la 

coordinació de projectes educatius 

Erasmus+. El nostre objectiu és 

col·laborar en la inclusió de joves 

europeus al món laboral, així com 

donar la possibilitat a 

organitzacions catalanes d'enriquir- 

se d'aquests programes europeus 

tant en l'àmbit professional com 

cultural. Més informació a: 

www.traineeup.com 

Oferim una gran varietat de 

programes de pràctiques i 

visites d'estudi a diferents 

sectors educatius a través 

del Programa Erasmus+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col·laborem amb diverses 

institucions europees com 

ara Regne Unit, Alemanya, 

Àustria, Portugal, Noruega, 

Polònia i    Lituània. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionem la 

documentació, 

assegurances, transports, 

dietes i allotjament dels 

estudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enriquim l'estada dels 

estudiants amb visites 

culturals i 

cursos lingüístics. 

http://www.traineeup.com/


 

PER QUÈ COL·LABORAR? 
 

 

Per oferir un intercanvi professional i cultural a joves del sector de les arts escèniques 

Per a participar en un projecte en l'àmbit internacional 

Per a difondre el treball de les arts escèniques de Catalunya a Europa 

Per a enriquir-se de l'intercanvi professional i cultural de l'experiència 

Per ampliar la xarxa de col·laboradors 

Per a atreure talent jove de l’àmbit internacional 

Per millorar l'empleabilitat dels joves europeus 

Per millorar el sentit d'iniciativa, empoderament i autoestima de joves europeus 

 

Per aquestes i d'altres raons més, esperem que la proposta de col·laboració sigui del 

vostre interès. No dubtin en contactar-nos a info@traineeup.com o al número de telèfon +34 

664 033 750 o +34 657 58 89 72. 
 
 

 

MOLTES GRÀCIES !  

mailto:info@traineeup.com
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