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Erasmus+ KA131 
Destinataris: 
★ Estudiants o graduats dels cicles formatius de Grau Superior
★ Majors d’edat en el moment de la realització de l’estada 
★ Nivell B1 de competències lingüístiques en llengua estrangera

Projecte: 
★ 2 mesos de pràctiques en empreses a la UE
★ Preparació lingüística on-Line OLS
★ Acompanyament pedagògic als participants: cerca de l’empresa de pràctiques, suport en la cerca de l’allotjament, seguiment i tutoria a la 

ciutat de destí

Destinacions: Ciutats Europees de l’Associació Xarxa FP 

Beques:  75 // Centres participants: 51

Selecció dels participants: Gener 2023

Estades de pràctiques: A partir 25/03/2023-14/05/24

Import de les beques:  410€ - 460€/mes Erasmus+  (+ 150€/mes Fundació BCN FP)

Repartició beques: 
1 beca per centre participant (màxim 3 candidats per centre); Meritocràcia

Selecció dels participants: Entrevista personal: Mèrit acadèmic, competència lingüística, competències personals. 

https://www.xarxafp.org/


Erasmus+ KA131 

Destinataris: Estudiants o graduats/des dels CFGS SANITAT
★ CFGS DIETÈTICA
★ CFGS LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

Requisits candidats: 
★ DNI o NIE vigent
★ Nivell anglès B1 (mínim recomanable) o de la llengua del país d’acollida
★ Haver demostrat un bon rendiment acadèmic
★ Estar vacunat: contra la Covid-19 + altres vacunes segons cicle i empresa/institució d’acollida

Procediment-criteris de preselecció Inst. Pedraforca: 
★ Entrevista personal (una part es realitzarà en llengua anglesa) amb membres de l’equip de mobilitat
★ Nivell d’idioma del país d’acollida i/o anglès
★ Expedient acadèmic
★ Valoració equip docent

Preselecció dels participants: Desembre 2022



Erasmus+ KA131 

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+ (Anglès, Català o Castellà)

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

Període de presentació: 23 al 28 de novembre 2022 (tots dos dies inclosos)

NO S’ACCEPTARAN SOL.LICITUDS/DOCUMENTACIÓ FORA DE TERMINI

Dubtes: Àgueda Ribes pedraforca.fp@gmail.com

https://forms.gle/9YQiyDfXRtNuekZT9
https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv
mailto:pedraforca.fp@gmail.com
mailto:pedraforca.fp@gmail.com


Recorrido por la vida de un Erasmus

https://elpais.com/elpais/2015/02/17/album/1424163961_122790.html#foto_gal_4

