
Programa Erasmus+ (2021-2027) 

Blended Intensive Program (BIP)- Programa Intensiu Combinat 

1.- Què és un BIP? 

 programes breus i intensius que utilitzen formes innovadores d’aprenentatge i docència , 
incloent la utilització de la cooperació en línia 

 fomentaran la capacitat per a desenvolupar i implementar pràctiques innovadores de 
docència i aprenentatge entre les institucions d’educació superior participants 

 pot ser plurianual 
 grups d’estudiants i professors realitzaran una mobilitat física a l’estranger de curta 

durada combinada amb un component virtual obligatori, que haurà de reunir els 
estudiants en línia per treballar de forma col·lectiva i simultània en tasques específiques 
que estiguin integrades en el BIP i que comptin per als resultats generals de l’aprenentatge 

 

2. Qui pot participar? 

 mínim 3 institucions d’educació superior de 3 països diferents del programa (els països 
associats poden participar però sense finançament, no computen pel nº mínim 
d’institucions d’educació superior) 

 mínim 15 participants (sense comptar personal docent i participants que no es mouen) 
 la institució coordinadora rep finançament per l'organització: 400€/participant (fins a un 

màxim de 20) 
 la mobilitat es duu a terme a la institució/país de la institució coordinadora 
 les mobilitats dels participants de les institucions que no coordinen són a càrrec del 

finançament ordinari del programa Erasmus  (acció KA131-HED) 
 la mobilitat és de curta durada: mínim 5 dies, màxim 30 dies 
 hi ha d’haver un reconeixement acadèmic d’un mínim de 3 ECTS 
 el BIP pot ser per formació d’estudiants o per formació de docents 

 

3.- Quin és l’objectiu de les expressions d’interès? 

 recollir iniciatives de professors/centres de la UB que vulguin coordinar un BIP,  per tal de 
poder preparar la sol·licitud de finançament a la convocatòria 2022 del Programa 
Erasmus+, que està previst s’obri el novembre/desembre i es tanqui el gener/febrer 

 en cas de ser seleccionats per la UB i d’obtenir finançament de la Comissió Europea els BIP 
s’haurien d’implementar durant el curs 2022-2023 o 2023-2024 

 

4.- Procediment: 

 el formulari d’expressió d’interès s’ha d’omplir i envair abans del 22/12/2021* a les 
següents adreces de correu electrònic  
a: nmassons@ub.edu   amb còpia a: dl.mobilitat.internacional@ub.edu 
 

*Ampliació de termini: 31/01/2022 
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