
PROGRAMA ERASMUS+ OFERTA BEQUES PER

REALITZAR LA FCT EN UN PAÍS EUROPEU

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ: CURS 2022-23

Què oferim?

La possibilitat de realitzar part de la formació en centres de treball (FCT) en una

empresa/entitat de la Unió Europea.

● Lloc: A concretar (Finlàndia, França)

● Durada: 20-30 dies

● Nombre de beques: 8

o CFGM Electromecànica de Vehícles: 2

o CFGM Cures Auxiliars Infermeria: 3

o CFGM Perruqueria i Cosmètica capil·lar: 2

o CFGM Estètica i Bellesa: 1

Quan realitzaré aquestes pràctiques?

Abril-Juny 2023

Quants diners necessitaré?

La beca inclou:

● Viatge amb trasllats

● Allotjament i manutenció

● Curs de preparació lingüística (OLS)

Quins són els requisits per participar?

● Requisit d'idioma: Cal tenir coneixement de l'idioma del país de destinació i/o d’anglès

● Informe favorable de l'equip educatiu: L'alumnat interessat haurà de comptar amb

l'aprovació de l'equip docent del cicle que cursa.
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Com es seleccionaran els candidats/es?

D'entre tots els candidats, l'equip dels programes europeus

seleccionarà als aspirants que hagin:

- Participat i assistit a les activitats preparatòries a l'estada a l'estranger. Concretament els

cursos de preparació lingüística u altres activitats (jornades, taules rodones...).

L’assistència al curs d’idioma és obligatòria.

- Demostrat una elevada competència lingüística en anglès i/o l'idioma del país d'acollida.

- Aprovat el cicle/curs formatiu.

- Obtingut la valoració de apte per part de l’equip docent i de l’equip de programes

europeus.

En cas d'empat, es resoldrà sobre la base d'un dels següents criteris:

- Alumnat de segon curs.

- L'expedient acadèmic.

- Del resultat d'una entrevista personal amb l'equip dels programes europeus on es

tracten aspectes com la motivació, maduresa, compromís o disponibilitat.

On ens inscrivim?

Google Form: https://forms.gle/qBBbB27cGPPP5Mq7A

Contacte:

● Coordinadora de mobilitat: Àgueda Ribes

Correu electrònic: pedraforca.fp@gmail.com

SOL·LICITUD DE BEQUES ERASMUS+

Condicions generals

Les beques s’atorgaran únicament als alumnes que reuneixen els següents requisits:

● Tenir el DNI o NIE vigent.

● Tenir un nivell anglès B1 (mínim recomanable) o de la llengua del país d’acollida.

● Haver demostrat un bon rendiment acadèmic.

● Assistència i superació curs preparació d’idiomes.

● Estar vacunat contra la Covid-19.
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Procés de selecció

Els alumnes aspirants hauran de:

● Presentar una sol·licitud online, adjuntant una carta de motivació i

un curriculum vitae (CV) en format Europass en anglès.

● Assistir al curs de llengua organitzat pel centre.

● 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 al web del centre i al taulell del

centre, el llistat amb el barem de dascun/a dels candidats/es.

Aquesta informació també la trobareu al taulell d’anuncis d’Erasmus+ de l'institut, a la pàgina

web https://www.institutpedraforca.com/erasmus/ i a l’instagram @inspedraforca del centre

Valoració final

El barem per atorgar provisionalment la beca està conformat per:

● 40% Nivell de coneixement de l'idioma del país d’acollida i/o anglès

● 30% Expedient acadèmic de l'alumne

● 30% Idoneïtat a la candidatura: entrevista personal, assistència curs idioma, valoració

equip docent

Informe de l’equip docent

L’equip docent valorarà la responsabilitat, compromís i iniciativa, així com la vostra capacitat per

treballar en equip.

També farà un informe sobre el vostre rendiment acadèmic.

L’equip docent ha de donar el vist-i-plau per a poder participar en el projecte.

Documentació a presentar

1. Sol·licitud online per participar en el programa Erasmus+

2. CV format Europass en anglès

3. Carta de motivació explicant per què es vol participar en el programa Erasmus+ (En català,

castellà o anglès)

El CV i la Carta de motivació s’han d’enviar a pedraforca.fp@gmail.com

Per poder participar és obligatòria la presentació dels tres documents esmenats en el termini

establert. NO S’ACCEPTARAN SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI
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Calendari previst

● Presentació de sol·licituds online: del 30 de novembre al 6 de

desembre 2022 (tots dos dies inclosos)

● Realització d’entrevistes personals: desembre 2022

● Inici del curs preparatori: gener 2023

● Resultats provisionals: primera quinzena de març 2023

● Presentació reclamacions

● Publicació participants definitius: segona quinzena de març 2023

● Valoració equip docents: gener i març 2023
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