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Convocatòria d’ajudes ERASMUS+ Formació Professional 2018-2019 per a 

realitzar practiques en empreses de la UE 

 

L’Institut Joan Brudieu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i realitat europea, 

en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. 

Per aquest motiu, des del curs 2016-2017, l’INS Joan Brudieu participa en projectes de mobilitat 

finançats per la UE, formant part del consorci del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. 

Primer: Objectius del projecte 

Oferir l’oportunitat als nostres alumnes de: 

- realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes 

com a part del mòdul de Formació en Centres de Treball. 

- realitzar estades d’estudis en centres educatius de l’àmbit europeu i que aquests siguin 

reconegudes com a parts d’unitats formatives. 

Segon: Requisits de participació 

Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents 

requisits:  

• Per a participar en estades de grau mitjà, tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en 

un dels països participants en el programa Erasmus+ de la UE.  

• Per a participar en estades de grau superior o d’estudis, tenir la nacionalitat o permís de 

residència vàlid en un dels països participants en el programa Erasmus+ de la UE o tenir la 

nacionalitat o permís de residència Andorrà.  

• Per a participar a estades en empreses: Estar matriculats en el 2n curs del CFGM de Sistemes 

Microinformàtics en Xarxa, Gestió Administrativa o Cures Auxiliars d’Infermeria i Atenció a 

les Persones Dependent o del CFGS d’Educació Infantil, Administració de Sistemes 

Informàtics i Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. A més, cal estar matriculat en 

el mòdul de formació en pràctiques de treball i complir els requisits necessaris per a realitzar-

les, segons les NOFC 

• Per participar en estades d’estudis: Estar matriculats en el mòdul 3 – Aplicacions 

informàtiques del 1er curs del CFGM de Sistemes Microinformàtics en Xarxa o en el mòdul 7 

– Tractament informàtic de la informació del 2n curs del CFGM de Gestió Administrativa.  

• Presentar la sol·licitud i la documentació demanada en el termini previst. 

 

Tercer: Duració i Períodes de realització. 

La durada de l’estada formativa serà de 30 dies més 2 dies de viatge per als CFGM i de 60 dies més 2 

dies de viatge en el cas de CFGS. Les dates de l’estada seran majoritàriament al juny, però dependran 

del país de destinació. 
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Quart: Presentació de sol·licituds 

Per participar en el projecte, l’alumne ha d’omplir l’imprès de sol·licitud d’inscripció al procés de 

selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.  

Les sol·licituds dels alumnes, que en el moment d’entregar-la siguin menors d’edat, han d’anar 

signades també per un dels pares o tutor legal.  

Sempre que sigui possible, el centre respectarà l’ordre de prioritat de països de destí assenyalats per 

l’alumne en l’imprès de sol·licitud d’inscripció al procés de selecció. No obstant, es demana a l’alumne 

flexibilitat a l’hora de que en cas de que no sigui possible, el centre li ofereixi un altre país de destí.  

El centre, amb l’ajuda dels socis intermediaris, cercaran l’empresa que millor s’adapti a les 

característiques, el perfil professional i el nivell d’idioma de cada alumne.  

 

Cinquè: Procés i Criteris de selecció 

Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada, els alumnes participants es seleccionaran 

tenint en compte els següents barem:  

 

a) La competència lingüística de l’alumne en la llengua de treball, que serà avaluada mitjançant: 

títols oficials d’idiomes, o en cas que no en tinguin, es valorarà la qualificació del mòdul d’anglès. 

Suposarà el 40% de la puntuació total. 

 

b) El nivell acadèmic assolit durant el primer curs del cicle formatiu, que s’obtindrà de la nota mitja 

de totes les unitats formatives.  

Suposarà el 20% de la puntuació total. 

 

c) El nivell acadèmic assolit durant el primer trimestre del segons curs del cicle formatiu, que 

s’obtindrà de la nota mitja de de totes les unitats formatives.  

Suposarà el 10% de la puntuació total. 

 

d) Competències professionals: (puntualitat, presentació personal, maduresa, capacitat de treball 

en equip, autonomia, iniciativa, ...), que es valorarà per part de l’equip docent. 

Suposarà el 30% de la puntuació total. 

 

Es prioritzaran els alumnes que no hagin realitzat cap estada Erasmus+ anteriorment. 

 

Sisè: Publicació de les llistes d’alumnes seleccionats 

Tenint en compte els barems exposats en l’apartat anterior, la coordinadora de mobilitat, publicarà 

la llista provisional d’alumnes seleccionats i exclosos, a més de la llista d’alumnes en reserva que 

queden per cobrir els abandonaments i renúncies que puguin succeir. La llista es trobarà publicada a 

la pàgina web del centre. 
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Setè. Obligacions que comporta la participació en el projectes 

El fet de participar en el projecte comporta, entre d’altres, les següents obligacions i compromisos 

per part de l’alumnat:  

1. Aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el funcionament de 

l'empresa d'acollida, així com mantenir, durant tota l’estada, una comunicació fluïda amb el centre 

educatiu aportant les dades que es sol·licitin (relació de tasques, imatges...etc.).  

2. Assumir la responsabilitat que pertoca i fer-se càrrec de les despeses que pugui ocasionar el mal 

ús de l’allotjament, la maquinària que utilitzen a l’empresa, el lloguer de bicicletes o vehicles, etc.  

3. Elaborar i aportar al centre educatiu, un cop finalitzada l’estada i en el termini màxim d’una 

setmana, la documentació que el centre li demani (Annex 3), a més d’un vídeo de com a mínim 5 

minuts explicant l’experiència.  

4. Realitzar l’avaluació inicial i final d’anglès a la plataforma OLS de la Comissió Europea i participar 

en el curs on-line durant la seva estada.  

5. Participar, sempre que sigui possible, en les futures activitats de difusió del projecte que el centre 

organitzi.  

6. Un cop adjudicada la sol·licitud d’ajuda i participació en el projecte, signar la petició d’acceptació 

del compromís (vegeu Annex 2), excepte en casos de força major degudament justificats amb 

documents oficials. 

 

Vuitè. Dotació econòmica de l’estada 

L’alumne participant en aquest projecte, rebrà les següents ajudes del programa Erasmus+ 

 

• Quantia aproximada de la beca de FCT Grau Mitjà: 1500€ (segons el país) 

• Quantia aproximada de la beca de FCT Grau Superior: 750€ (segons el país) 

• Quantia aproximada de la beca d’Estudis Grau Mitjà:  120€ 

Novè. Cobrament de l’ajuda 

El centre transferirà a l’alumne abans de partir el 80% de l’ajuda, descomptant l’import de les 

despeses que el centre hagi pagat directament (allotjament, assegurança, trasllats aeroport....). 

L’alumne cobrarà el 20% restant després d’haver tornat i lliurat l’informe final i la documentació 

pertinent.  

 

Desè. Assegurança 

L’alumne està obligat a contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscs d’accident en el 

treball, responsabilitat civil, despeses mèdiques i cobertura de viatges, durant l’estada de l’alumne 
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en el país d’acollida. Aquesta assegurança pot ser la que ve inclosa amb el Carnet Jove. Així mateix, 

l’alumne està obligat a sol·licitar i portar amb ell la Targeta Sanitària Europea o equivalent. 

Onze. Curs de preparació lingüística i cultural 

Tots els alumnes participants en el projecte estan obligats a participar activament en les activitats de 

la Plataforma OLS de la Comissió Europea, així com totes les que s’organitzin en el nostre centre. 

Aquesta preparació constarà de:  

- Avaluació inicial per conèixer el nivell d’anglès que es realitzarà abans de partir.  

- Curs de l’idioma del país on-line que es farà durant l’estada de l’alumne. 

- Avaluació final per conèixer el nivell d’anglès un cop ha tornat de l’estada.  

 

Dotze. Renúncia o compromís de l’estada 

D’entrada, un cop presentada la sol·licitud d’ajuda, NO es pot renunciar a l’estada formativa, excepte 

en casos de força major degudament justificats amb documents oficials. Si un alumne renuncia abans 

de partir per motius personals i no justificats, s’haurà de fer càrrec de les despeses que ocasioni la 

seva renúncia. En el cas de que la renúncia es produeixi per motius personals i no justificats un cop 

començada l’estada en el país de destí, l’alumne, a més de retornar l’import de l’ajuda que ja haurà 

cobrat, s’haurà de fer càrrec de les despeses que la seva renúncia pugui ocasionar. El centre 

convocarà als pares dels alumnes a una reunió per informar-los sobre el funcionament del projecte, 

les seves normes i instruccions de participació. 

 

 

 

 

La Seu d’Urgell, 13 de desembre de 2018 
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ANNEX 1  

SOL·LICITUD BECA PROGRAMA ERASMUS+ 

PROJECTE DE MOBILITAT ALUMNAT FCT 
Nom i Cognoms....................................................., amb DNI número:..........................., Cicle 

Formatiu: ............................    . Curs..........Grup:............ Telèfon: .................................. Correu 

electrònic: ............................................. 

 

(en cas de ser menor d’edat) 

Nom i Cognoms del pare/mare/tutor ...............................................................................amb 

DNI número......................................... Telèfon: .................................................................... 

 

DEMANO: 
 

Poder participar en el procés de selecció  de les estades de mobilitat en el marc de la convocatòria  

de projectes de mobilitat de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, durant el 

curs 2018-2019 (Resolució de 16 de novembre de 2017). 

 

□ Desitjo participar, sóc ciutadà de l’estat espanyol o d’algun altre país membre de la comunitat 

europea (amb dret a beca) 

□ Desitjo participar, sóc ciutadà Andorrà o d’un altre país fora de la Unió Europea (sense dret a 

beca. El cost de l’estada és d’uns 800€ segons el país) 

 

Preferència destinació (numera per ordre de preferència) 

□ Irlanda (SMX)  □ França (CAI-APD, EDI, GAD)  □ Itàlia (SMX-GAD) 

 
Competència lingüística: Nivell segons el Marc Europeu Comú de Referència 

 

LLENGUA 

ESTRANGERA 

A1 

Inicial 

A2 

Bàsic 

B1 

Intermedi 

B2 

Intermedi + 

C1 

Avançat 

C2 

Domini 

Anglès       

Francès       

Italià       

Alemany       

 

Documentació adjunta amb la sol·licitud (a lliurar pel sol·licitant) 

□ Fotocopia títols oficials d’idiomes    

□ Currículum Vitae 

□ Carta de motivació 

 

Heu gaudit d’una beca del Ministeri durant el curs 2016/17? 
□ Si    □No 
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Signatura alumne Sol·licitant      Signatura pare/mare/tutor  

        (en cas de ser menor d’edat) 

 

 

La Seu d’Urgell, a ..........de.............................de 2018 
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ANNEX 2 

 
ACCEPTACIÓ/RENÚNCIA 

 
Nom i Cognoms ............................................................................................................  
 
Cicle Formatiu Grau.......................................................................................................  
 

�  Accepto la plaça atorgada per l’Institut Joan Brudieu per a realitzar una 

estada de mobilitat de pràctiques a …………………………………durant els 

mesos de…………………………………………….. 

  

�  Renuncio a la plaça atorgada.  
 
 
 
Signatura de l’interessat/da 
 
 
 
 
La Seu d’ Urgell, ……… de ………………………..de 2019 
 
 
 
Aquest document s’ha d’entregar a la Coordinadora de Mobilitat de l’Institut Joan 
Brudieu abans del 25 de gener. 
 
En cas de no fer-ho, la Coordinació podrà excloure l’estudiant de la participació en el programa, i 

comportarà la prohibició de participar en posteriors convocatòries. 
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ANNEX 3 

 
DIARIO DE LA ESTANCIA 
 

DATOS PERSONALES 

Completa con tus datos 

Nombre y apellidos:  NIF:  

Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  

Email:  

Nombre de tu centro:  

Población:  

 

Aspectos a tratar: 

 

• Busca un título para tu diario 

• Impresión del país (cultura, familia, entorno, actividades culturales, etc.) 

• Identificación de la empresa: nombre de la empresa, número de trabajadores, características de 

la empresa, horario de trabajo, nombre del tutor en empresa responsable de tu estancia, etc. 

• ¿Qué tareas concretas has efectuado en la empresa, horario, etc. 

• Valoración de las prácticas en las empresas: cuál ha sido tu relación con el tutor en la empresa, 

qué te ha sorprendido, qué te ha gustado, qué no te ha gustado, qué cosas nuevas has aprendido, 

etc. 

• No olvides acabar poniendo la fecha y firmando tu diario. 

 

Ya puedes empezar, escribiendo en castellano en este mismo documento Word. 
 

 

TÍTULO:  

 

 

 


