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Convocatòria d’ajudes ERASMUS+ Formació Professional 2019-2020 per a 

realitzar pràctiques 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 en empreses europees i que 

aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT). 

 

Segon: Requisits de participació 

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

requisits:  

• Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un dels països participants en el 

programa Erasmus+ de la UE.  

• Estar matriculats en qualsevol dels cicles formatius de grau mitjà o grau superior que ofereix 

el centre. 

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

 

Tercer: Tipus i nombre de mobilitats 

Mobilitat Nº ajudes Durada Import ajuda 

Pràctiques Grau Mitjà 8 30 dies 1500€ (segons el país) 

Pràctiques Grau 

Superior 

4 60 dies 750€ (segons el país) 

 

Quart: Durada i períodes de realització. 

La durada de l’estada formativa pels alumnes de Grau Mitjà serà de 30 dies més 2 dies de viatge i 

tindrà lloc durant el mes de juny, un cop finalitzats els estudis. 

La durada de l’estada formativa pels alumnes de Grau Superior serà de 60 dies més 2 dies de viatge 

i tindrà lloc durant el mes de maig i juny, un cop finalitzats els estudis. 

 

Els països de destí on tenim convenis de col·laboració són: Itàlia, Irlanda i França. No obstant això, 

durant el curs escolar poden sorgir altres països de destí on poder fer les pràctiques.  

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

l’alumne en el full 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.  
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Cinquè: 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 o omplir el formulari del següent enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/16XGa7h-oGgxQYJqgZ1W-rdibVwP6KXrUVMOcMCi0fPQ/edit 

Les sol·licituds en paper s’han d’entregar al tutor/a de cada grup o bé a la coordinador/a de mobilitat 

del nostre centre, juntament amb una fotocòpia del DNI o targeta de residència, dins el termini 

màxim d'un mes a comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria.  

 

Sisè: Procés i Criteris de selecció 

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

tenint en compte el següent 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 en el centre educatiu, que s’obtindrà de la mitjana entre la nota mitja 

del 1r curs i la nota mitja del 1r trimestre del 2n curs.  

Suposarà el 30% de la puntuació total. 

c) Competències professionals: (puntualitat, presentació personal, capacitat de treball en equip, 

autonomia, iniciativa...) 

Suposarà el 10% de la puntuació total. 

d) La maduresa personal i l’interès per realitzar part de les pràctiques formatives en empreses de la 

UE, que es valorarà mitjançant una entrevista personal i una reunió d’equip docent. 

Suposarà el 10% de la puntuació total 

e) L’assistència regular a classe al llarg del primer curs i del primer trimestre del segon curs.  

Suposarà el 10% de la puntuació total. 

 

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

 

Setè: Publicació de les llistes d’alumnes admesos 

Tenint en compte la baremació exposada en l’apartat anterior, la coordinació de mobilitat, publicarà 

durant el mes de gener de 2020, la llista provisional d’alumnes admesos, 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 i penjada al taulell d’anuncis de secretaria. 

 

Vuitè. Obligacions que comporta la participació en el projecte 

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

Abans de la mobilitat: 

• Prova de nivell inicial de l’idioma de l’estada a través de la plataforma online OLS. 

• Búsqueda d’allotjament. 

• Documentació en vigor: TSE, DNI/NIE o passaport. 

• Assegurances: assistència en viatge amb el carnet jove. 
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Durant la mobilitat: 

• 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.).  

• 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.  

• Introduir les hores al programa Qbid cada dia de la setmana. 

• Elaboració del diari de l’estudiant Erasmus+. 

Al finalitzar la mobilitat: 

• Aportar en el termini màxim d’una setmana, la documentació que el centre li demani 

(targetes d’embarcament anada i tornada, tiquets transport, factura allotjament, etc.) 

• Realitzar el qüestionari EU Survey sobre la seva mobilitat 

• Aportar les 3 còpies del certificat d’empresa signat i segellat per l’empresa d’acollida 

• Lliurament de l’acord de formació (learning agreement) signat i segellat per la institució 

d’acollida.  

• Realitzar l’avaluació final d’idiomes a la plataforma OLS de la Comissió Europea i participar 

en el curs on-line durant la seva estada.  

• Participar, sempre que sigui possible, en les futures activitats de difusió del projecte que el 

centre organitzi.  

 

Novè. Ajuda addicional per estudiants d’ entorns desafavorits  

Es beneficiarà d’una ajuda suplementària de 200€ l’estudiant que es trobi en les següents situacions: 

a. Haver sigut beneficiari d’una beca d’estudis del Ministeri d’Educació i Formació Professional 

en el curs anterior a la mobilitat. 

b. Tenir la condició de refugiat  o amb dret a protecció subsidiària. 

 

Desè. Ajuda addicional per estudiants amb necessitats especials 

Segons l’establert en la guia Erasmus+ 2019, una persona amb necessitats especials és un/a 

participant amb una situació física, mental o de salut que l’impedeix participar en el projecte sense 

un suport financer addicional.  

Es beneficiarà d’una ajuda suplementària l’estudiant que tingui reconeguda oficialment un grau de 

discapacitat igual o superior al 33%. 

 

Onzè. 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.  
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Dotzè. Assegurança 

El centre educatiu té contractada una pòlissa d’assegurança pels alumnes que participen en el 

Programa Erasmus+ que cobreix, entre altres, els riscs d’accident en el treball, responsabilitat civil, 

despeses mèdiques i cobertura de viatges, durant l’estada de l’alumne en el país d’acollida.  

Aquesta assegurança va a càrrec de l’alumne i aquest haurà de fer efectiu el seu import abans de 

partir cap al seu destí. Així mateix, l’alumne està obligat a sol·licitar i portar amb ell la Targeta 

Sanitària Europea i el Carnet Jove per l’assistència en viatge. 

 

Tretzè. Renúncia o compromís de l’estada 

D’entrada, un cop presentada la sol·licitud d’ajuda i signat el compromís d’estada, 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. Aquestes renúncies es valoraran negativament de 

cara a la priorització de sol·licituds en futures convocatòries d’estades ERASMUS+.  

 

Catorzè. Protecció de dades personals 

La participació en la present convocatòria implica atorgar el consentiment exprés, per part de la 

persona beneficiària, perquè les seves dades personals siguin cedides per l’Institut Joan Brudieu als 

organismes externs que regulen el programa, d’acord a l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 

de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE de 14 de desembre).  

 

Quinzè. Normativa Aplicable 

Aquesta convocatòria està subjecta a allò establert al Contracte de Subvenció signat entre l’ Institut 

Joan Brudieu i el Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) i a la Erasmus+ 

Programme Guide que en forma part i que es pot consultar al lloc web del SEPIE: 

http://www.sepie.es/ http://erasmusplus.gob.es 

 

La Seu d’Urgell, 25 d’ octubre de 2019 
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ANNEX 1  

SOL·LICITUD BECA PROGRAMA ERASMUS+ 

PROJECTE DE MOBILITAT ALUMNAT FCT GRAU MITJÀ 
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 2019-2020. 

 

□ 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 (marca per ordre de preferència) 

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

□ Altres  

 
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       

 

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

□ Fotocopia títols oficials d’idiomes    

□ Currículum Vitae 

□ Carta de motivació 

 

 

 

Signatura alumne Sol·licitant      Signatura pare/mare/tutor  

        (en cas de ser menor d’edat) 
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SOL·LICITUD BECA PROGRAMA ERASMUS+ 

PROJECTE DE MOBILITAT ALUMNAT FCT GRAU SUPERIOR 
 

Nom i Cognoms....................................................., amb DNI número:..........................., Cicle 

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

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

 

 

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 2019-2020. 

 

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

europea  

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

 

Preferència destinació (marca per ordre de preferència) 

□ Eslovènia (EDI)  □ França (EDI)  □ Bèlgica (ASIX-DAM)   □ Altres  

 
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       

 

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

□ Fotocopia títols oficials d’idiomes    

□ Currículum Vitae 

□ Carta de motivació 

 

Has gaudit d’una beca del Ministeri durant el curs 2018/19?: 
□ Si    □No 

 

 

Signatura alumne Sol·licitant          
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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 Coordinador/a de Mobilitat de l’Institut Joan 

Brudieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 


