PROGRAMA ERASMUS OFERTA PER REALITZAR LA FCT EN UN PAÍS
EUROPEU CURS 2016-17

DESCRIPCIÓ OFERTA

Us oferim la possibilitat de realitzar la FCT en un país de la Unió Europea. La
realització de la FCT comporta els mateixos deures i obligacions que en el país
d’origen. Heu de tenir en compte que al tractar-se d’una beca subvencionada
per la Unió Europea s’haurà de presentar tota una sèrie de documentació
específica per justificar les despeses realitzades.

Alumnes de CFGS de la família Automoció
Lloc: A determinar
Durada: 8 setmanes (Juny-Juliol 2017).
Dotació de la Beca Erasmus: Aproximadament 700€ per dos mesos
Beques que s’oferten:2
Llocs:
-

BMW Salon de Proveçe. França
Lloc per determinar a Cardiff, Gales. Regne Unit.

Requisits per accedir al procés de selecció:
● Preferiblement, no tenir finalitzada la Formació en Centres de Treball.
● Estar cursant el 1er o 2n curs d’Automoció, tindrà prioritat l’alumnat de 2n.
●Tenir un nivell de francès B1(recomanable) per a França.
●Tenir un nivell d’anglès B1 (recomanable) per a Regne Unit.

SOL.LICITUD DE BEQUES ERASMUS
Condicions generals
Les beques s’atorgaran únicament als alumnes que reuneixen els següents
requisits:
●
●
●
●
●
●
●

Alumnes de 1er i 2n curs d’Automoció
Ser major d’edat.
Tenir el DNI o el permís de residència vigent.
No haver completat la Formació en Centres de Treball, preferiblement.
Tenir un nivell d’anglès/francès B1. (Recomanable)
Tenir aprovat el 1r. curs del cicle que estudiï l’alumne.
Haver demostrat un bon rendiment acadèmic.

Procés de selecció
Els alumnes aspirants hauran de:
●
●

●
●

Presentar una sol·licitud a secretaria, adjuntant una carta de motivació i un
CV en format Europass en anglès.
Consultar el dia assignat per l’entrevista personal, en el taulell d’anuncis de
FP del centre. El no presentar-se a l’hora assignada indicarà que el
sol·licitant no està interessat en el procés.
Entrevista personal (una part es realitzarà en llengua anglesa) amb
membres de l’equip de mobilitat de l’Institut.
Un cop finalitzades les entrevistes personals es publicarà una llista amb el
barem per a cada candidat.

Tota aquesta informació la trobareu a la pàgina web del centre i en el taulell
d’anuncis de FP del centre.
Valoració final
El barem per atorgar la beca estarà conformat per:
● 40% Expedient acadèmic de l'alumne
● 30% Nivell de coneixement de l'idioma
● 30% idoneïtat a la candidatura

Informe de l’equip docent
L’equip docent valora la responsabilitat, compromís i iniciativa, així com la
vostra capacitat per treballar en equip.
També farà un informe sobre el vostre rendiment acadèmic del present curs.
L’equip docent ha de donar el vist-i-plau per a poder participar en el projecte.
Documentació a presentar
Els alumnes interessats hauran de presentar la següent documentació a
Secretaria:
●
●
●

Sol·licitud per participar en el programa Erasmus (document facilitat pel
tutor/a)
CV format Europass en llengua anglesa
Carta de motivació explicant per què es vol participar en el programa
Erasmus. (En català o castellà)

Dotació econòmica
Inicialment la quantitat que s’otorgarà a l’alumne serà de 700€ (2 meses)
Calendari
● Presentació de sol·licituds a secretària: del 24 al 30 d’octubre
● 02-11-2016: reunió del comité de selecció
● Realització d’entrevistes personals: setmana del 7 al 13 de novembre.
● Realització dels informes dels equips docents: mes novembre 2016.
● Publicació de la llista baremada: 15 de novembre
● Resultats finals: 29 de novembre

