Enriching lives – opening minds
CRITERIS PARTICIPACIÓ EN PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
EN LA BECA ERASMUS+ K103 PER CFGS

El proyecto 2020-1-ES01-KA103-077988 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.
El contenido de este dosier es responsabilidad exclusiva de la escuela ETPXavier y ni la Comisión Europea,
ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que
pueda hacerse de la información aquí difundida.

El presente proyecto Erasmus+ K103 ha sido financiado con el apoyo de la Unión Europea y gestionado por el SEPIE.
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Objecte
Un dels objectius de l’ETPXavier és fomentar i donar l’oportunitat que el nostre alumnat pugui realitzar
part de la formació en centres de treball (FCT) o enriquir-se amb experiència laboral en els diferents països
de la Unió Europea
Destinataris
Els beneficiaris són els estudiants i graduats majors d’edat dels cicles formatius de Grau Superior que
s’imparteixen a l’escola. Al llarg del 1r trimestre del curs s’informarà de les diferents opcions de Beques
Erasmus+ l’alumnat matriculat a 1r curs de GS.
Empreses i Distribució inicial de places
La recerca de l’empresa serà realitzada per part de Coordinació de Mobilitat de l’EtpXavier i la distribució
de l’alumnat seleccionat es farà atenent als requeriments de l’empresa i al perfil de l’alumne segons
l’ordre del barem dels criteris de selecció adjunts.
Quan l’alumnat renunciï a l’empresa proposada pel Tutor/a (incloses les FCT a l'estranger) suposarà la
prioritat de recerca de llocs de mobilitat per a la resta d’alumnes pendents d’assignació d’empresa davant
dels que hi han renunciat.
Nombre de beques
4 beques de K103 Erasmus + pel curs 2021-2023
Import de les beques
La quantia d’ajut mensual varia segons el país de destinació :
És pot consultar a la web del Sepie : http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html
Grups
Grup 1
Grup 2

Païsosparticipants al Programa Erasmus+
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein,
Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Espanya, França, Grècia,
Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal

Ajut/mes
300 €
250 €

Import addicional de 100 € al mes per pràctiques en empreses
Període de l’estada Erasmus+
Flexible a les necessitats del alumne, de l’empresa i d’altres imprevistos que puguin sorgir. L’esta sempre
és de 2 mesos, comptant apart el dia d’anada i tornada. L’han de complir sinó no tenen beca Erasmus+,
es demana un certificat d’estada per part de l’empresa i d’aquesta manera saben si s’han complert el
mínim que son 2 mesos.
Els alumnes candidats de primer curs, aniran durant el segon curs.
Els alumnes candidats de segon curs, aniran d’estada Erasmus com graduats.
Els alumnes aniran sense professor acompanyant, però tindran el suport de la coordinadora de mobilitat.
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Fases i Calendari previst
1a Fase

Informació del procés a
l’alumnat
Presentació Sol·licitud a
Secretaria del formulari adjunt

Selecció alumnat

Novembre
Reunió informativa per a l’alumnat.
Data límit 15 de Desembre
Entrevista en llengua anglesa amb Coordinació de
Mobilitat i lliurament CV Europass per part de
l’alumne/a. La data serà informada per mail.
El dia de l’entrevista s’haurà de lliurar el CVEuropass!

2a Fase

Comunicació als participants

Després de vacances de Nadal

Reunió informativa a
l’alumnat

Abans de la mobilitat, la data depenent de cada cas
en particular.

Assignació empreses/centres
treball

Informació sobre la empresa seleccionada,
documentació que han d’emplenar, documentació
que hauran de lliurar a la tornada, part econòmica,
consells, etc.

Realització estada en
empreses i avaluació
3a Fase

Reunió d'avaluació amb
l'alumnat

Depenent de cada cas
Després de finalització estada.

Termini de presentació de la sol·licitud de preselecció
Els alumnes interessats presentaran la seva sol·licitud a la Secretaria del Centre durant el període comprès
entre el 1 i 15 de Desembre 2020 mitjançant el formulari de sol·licitud.
Comunicació
L’alumne/a rebrà una comunicació de la seva sol·licitud al mes de Gener per part de coordinació de
mobilitat.

El presente proyecto Erasmus+ K103 ha sido financiado con el apoyo de la Unión Europea y gestionado por el SEPIE.

3

CRITERIS PRESELECCIÓ
a/Criteris Acadèmics
a.1 Expedient acadèmic

Mitjana expedient de l’alumne/a (1a avaluació)

(notes fins el moment de la
preselecció)

a.2.Coneixement idiomes

b/ Criteris Actitudinals

Nivell mínim equivalent a B1 d’anglès. Es realitzarà una entrevista
en anglès. També es valoraran titulacions expedides per
institucions oficials englobades dins el Marc europeu comú de
referència per a les llengües.
Es valorarà el nivell d’altres llengües estrangeres justificades amb
una certificació oficial.
Els Equips Docents es reuniran i valoraran diferents aspectes
relacionats amb l’actitud de l’alumnat tals com: assistència
regular, puntualitat, participació activa en les activitats/mòduls,
responsabilitat, acceptació de la línia de comandament jeràrquic,
iniciativa, resolució de problemes, adaptabilitat als canvis,
aptituds comunicatives i imatge personal.

IMPORTANT:
➢ Els alumnes amb una beca Erasmus+ poden convalidar el mòdul de FCT, encara que si ja han fet
aquestes s’enriquiran amb una doble experiència laboral.
➢ En cas que l’alumnat no pugui completar la totalitat de les hores de la FCT durant la seva estada
a l'estranger caldrà complementar les hores de FCT que manquin en una empresa local
(Catalunya) amb un nou conveni per les hores restants (aprox. 100 hores). Aquestes hores es
podran planificar amb el tutor abans o desprès de la beca Erasmus+.
➢ Els alumnes que fan el Mòdul DUAL amb estada empresa tenen dret a fer una estada Erasmus+,
prèviament pactada amb l’empresa i la coordinadora DUAL.
➢ L’alumnat que fa la seva estada Erasmus+ perdrà classes i haurà de estar en contacte amb els
professors que faran el seguiment online (exàmens, treballs...)
➢ L’alumnat Erasmus+ ha de realitzar obligatòriament dos mesos de pràctiques a l’estranger (60
dies en destinació ) encara que hagi acabat les hores de FCT abans. Sinó perdrà el dret al
finançament d’aquesta beca.
➢ L’alumne/a està obligat a comunicar al tutor/a i Coordinació de Mobilitat qualsevol incidència,
canvi d’horari o modificació de les dades recollides en el seu conveni, així com a complir amb el
pla d’activitats i horari establert. Tanmateix cal que informi puntualment del desenvolupament
de les pràctiques mitjançant l’aplicatiu qBID amb la contrasenya que es genera automàticament
en establir un conveni de col·laboració. En cas d’incompliment de les seves obligacions podrà
donar-se de baixa el conveni i l’equip docent determinarà l’avaluació de les hores realitzades fins
al moment com a “apte/a” o “no apte/a”.
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➢ L’alumne signarà un conveni amb l’escola i un Acord d’aprenentatge amb tres parts (escolaempresa-alumne)
➢ Ha d’haver-hi un compromís per part del alumnes que es presenta com a candidat de no renunciar
a la plaça d’Erasmus+, si no és una causa de força major.
➢ L’alumne seleccionat haurà de fer una prova oficial a la plataforma OLS en llengua anglesa i haurà
de fer un curs de llengua estrangera de la llengua del país de destí que realitzarà abans i durant la
mobilitat.
➢ L’alumne/a haurà de fer un informe final tipus memòria obligatòria pel Sepie.
➢ L’alumne/a haurà de compartir l’experiència al estranger amb el Centre Educatiu mitjançant
aportacions al blog de l’escola.
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FORMULARI PARTICIPANT PROJECTE MOBILITAT
GRAU SUPERIOR
Data limit d’entrega 15.12.2020 a secretaria
Dates personals
Nom
Data naixement
Direcció
Codi Postal
Correu electrònic

Cognoms
Nacionalitat
Ciutat
Telèfon
contacte

DNI
Estudis que estàs
cursant/ quin curs
Altres estudis
que tens
Nivell d’anglès
Acreditació official d’anglès
Altres llengües
Motivació per què vols
fer pràctiques Erasmus

País de preferència
Lloc de treball de
preferència
Tens algún contacte
(empresa on podries
fer les practiques
d’Erasmus+)

Annex: Curriculum vitae Europass an anglès (http://europass.cedefop.eu.int)
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