PROJECTES DE MOBILITAT ERAMUS+
CRITERIS GENERALS

Per poder gaudir d’una beca Erasmus+ l’alumne haurà d’haver
superat tots els mòduls o crèdits. En el cas que algun alumne/a no hagi superat un crèdit o
mòdul, l’equip docent, amb el vist i plau del equip directiu, decidirà si aquest alumne/a pot
gaudir de la beca de mobilitat.
DURADA DE LA MOBILITAT: La durada de la mobilitat serà de 2

mesos.

DOTACIÓ ECONÒMICA:

EL SEPIE, “Servicio Español para la Internalización de la Educación”, distribueix els fons
econòmics de la Unió Europea per a becar els estudiants participants al programa Erasmus+.
Es realitzarà un pagament de prefinanciació a l’alumne del 80% de l’import de la beca per
transferència bancària. Per accedir al pagament caldrà haver signat el conveni de subvenció.
La resta de l’import es pagarà una vegada l’alumne/a hagi tornat i aporti tota la documentació
final de la mobilitat. A més, l’alumne/a haurà de realitzar l’avaluació en línia, a través de la
plataforma OLS (online linguistic support), abans i al final del període de mobilitat.
Si l’alumne/a no compleix amb les estipulacions establertes al conveni, haurà de retornar tota o
una part de l’ajuda rebuda. Si l’alumne/a rescindeix el conveni abans del termini de finalització,
haurà de retornar l’ajuda ja abonada, excepte si s’acorden altres terminis amb la institució
d’enviament.
REQUISITS:

-

-

-

Ser estudiant o graduat dels cicles formatius de grau superior. Per als cicles
formatius LOE, s’ha d’estar matriculat a 2n curs (encara que es tingui algun
mòdul o unitat formativa pendent de 1r curs) i, per a tots els candidats, tenir
previsió de finalitzar, almenys tots els mòduls/crèdits teòrics del cicle, al juny de
2019.
Ser major de 18 anys.
Ser estudiant o graduat amb la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de
refugiat d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+.
Ser estudiant o graduat amb bon nivell de llengua anglesa (mínim B11, no cal
certificat).
1

Descripció del NIVELL B1: És capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten

sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions de treball , d'estudi o d'oci . Pot fer front a la major part de les
situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s'utilitza la llengua . És capaç de produir textos senzills i
coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interès personal . Pot descriure experiències ,
esdeveniments , desitjos i aspiracions , així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.
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PROCEDIMENT
SOL·LICITUDS

PER

A

LA

BAREMACIÓ

DE

LES

Per a poder gaudir d’una beca Eramus es baremaran les sol·licituds segons els següents
criteris:

CRITERI

Puntuació
total 40

EXPEDIENT
ACADÈMIC

La nota mitjana es calcularà fent la mitjana
ponderada de les qualificacions dels diferents
mòduls o crèdits. Per als alumnes de 2n curs:
Nota mitjana del 1r curs. Les assignatures
convalidades no es computaran per al càlcul
de la nota.

10 punts

ACREDITACIÓ DEL
NIVELL D’IDIOMES

L’alumne haurà d’aportar la documentació
justificativa, si s’escau. A més, el centre i/o la
Fundació BCN FP realitzaran una entrevista
demostrativa del nivell d’idioma acreditat. Si
l’alumne no acredita a l’entrevista un nivell
mínim de l’idioma, no podrà gaudir de la beca
Erasmus+.

15 punts

VALORACIÓ DE
L’EQUIP DOCENT
o en el seu defecte
valoració de la Direcció i
la Coordinació de FP.

L’equip docent valorarà l’actitud i les
competències personals del candidat.

10 punts

EUROPASS

Currículum Europass en anglès (es valorarà
que estiguin omplerts tots els camps
obligatoris segons la situació personal,
l’itinerari acadèmic i laboral dels candidats,
així com la corresponent explicació del cicle
formatiu que es cursa).

5 punts
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CONVOCATÒRIA 2018-2019
Cicles formatius Grau Superior

2 beques

Import total per beca aproximat: 1.000 €
(700 SEPIE + 300 FBCNF)

Període

2 mesos

1 Oct/30 Nov 2019

Ciutat

Munich

Empreses: Hilti, Clariant...

• L’alumne/a interessat en demanar la mobilitat haurà de fer els següents
tràmits i aportació de documentació abans del dia 7 desembre (inclòs)
del 2018:
A la Secretaria del Centre:
▪ Presentar la fitxa d’inscripció (en format paper) emplenada
a ordinador.
▪ Presentar fotocòpia i original del DNI en color.
▪ Presentar fotocòpia i original de documents acreditatius
del nivell de llengües, si se’n tenen.
▪ Europass amb foto
▪ Currículum vitae amb foto (en català o castellà).
• Es farà una reunió informativa (en horari de matí i de tarda) el 30 de novembre
del 2018 amb l’objectiu d’aclarir qualsevol dubte. En Juli i en Sebastià
compartiran la seva experiència.
• Es publicarà el llistat de sol·licituds admeses a la pàgina web del Centre el dia
10 de desembre del 2018.
• El dies del 10 al 12 de desembre del 2018 (en horari de tarda) es faran les
entrevistes d’idiomes per a establir-ne el nivell de cadascú dels candidats.
• El 12 de desembre de 2018 es publicarà a la pàgina web del Centre el llistat de
beques concedides, així com la puntuació final aconseguida pels candidats.
• La setmana del 17 de desembre de 2018 la Fundació Barcelona farà les
entrevistes als 4 candidats millor puntuats.
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•

A partir del 24 de desembre de 2018. La Fundació BCN comunicarà a qui s’han
adjudicat les beques.

•

Alumnat ha de ser conscient del compromís que adquireix en presentar la seva
sol·licitud i en el cas que per algun motiu, en qualsevol moment del procés, hagi
de renunciar a la mobilitat, ho ha de comunicar a la Coordinació de Projectes de
Mobilitat del Centre el més aviat possible.
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