Annex 1
Inscripció de l’alumne/a al procés de selecció
CONVENI 2015-1-ESO1-KA102-014810

Nom i llinatges __________________________________________________________
DNI __________________________________ Data naixement ___________________
Adreça ____________________________CP _________ Localitat ________________
e-mail ____________________________________ Tel. mòbil ____________________
Cicle formatiu que estic cursant ____________________________________________
EXPOSO:
1. Que estic interessat/da en realitzar parcialment el mòdul de Formació en Centres de Treball en una
empresa o empreses de la Unió Europea, dins el marc del CONVENI 2015-1-ESO1-KA102-014810
del Programa Erasmus+
2. Que els països de preferència per fer l’estada són:

1.-_________________________
2.-_________________________
3.-_________________________

3. Que parlo els següents idiomes estrangers (indicar el nivell: bàsic-intermedi-avançat):
_____________________________________________________________________________
4. Que les meves motivacions per voler participar en el projecte i realitzar pràctiques a l’estranger són:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Per això,

SOL·LICITO:
Formar part del procés de selecció per a la participació en l’esmentat projecte.
Palma, ____ de _____________ de 201___
Signatura alumne/a:

Vist i plau:
(Signatura del pare o mare, en el cas de ser menor d’edat)

Nom del pare, mare o tutor: _____________________________________
El PROJECTE està finançat amb fons de la Unió Europea

Annex 2
Sol·licitud ajuda
Erasmus+ CFGM 2015-1-ES01-KA102-014810
Nom i llinatges______________________________________________________________
DNI __________________________________ Data naixement _______________________
Adreça __________________________ CP ________ Localitat _______________________
e-mail _____________________________________ Tel. Mòbil _______________________
Cicle formatiu que estic cursant: ________________________________________________
EXPÒS:
1.Que tenc interès en realitzar part de les pràctiques formatives en una empresa de la Unió Europea.
2.Que em compromet a aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el
funcionament de l'empresa d'acollida i així com a mantenir, durant tota l’estada, una comunicació
fluïda amb el centre educatiu aportant les dades que em sol·licitin (relació de tasques,
imatges...etc.).
3.Que autoritzo a l'escola CC Aula Balear a que utilitzi les meves dades i imatges en les activitats de
difusió del projecte que el centre organitzi, al mateix temps que em comprometo a participar en elles
sempre que em sigui possible.
4.Que em compromet a elaborar i a aportar al centre educatiu un cop finalitzada l’estada i en el termini
màxim d’una setmana, tota la documentació que figura en l’annex 3, per tal de poder-me beneficiar
de l’ajuda econòmica Erasmus+ i que sigui reconeguda l’estada com a part de la FCT.
5.Que conec el contingut de les instruccions per les quals es regula el Projecte ERASMUS+ CFGM, en
especial, que si una vegada concedida l’estada, per motius personals i no justificats, no la duc a
terme en la seva totalitat, m’hauré de fer càrrec de les despeses produïdes i la qualificació
d’aquesta convocatòria de l’FCT serà “No Apte”.
6.Que tenc coneixement de que es reconeixerà l’estada com a part de les pràctiques formatives,
sempre que hagi estat avaluat com a “Apte” pel tutor del centre i hagi complit el que s’estableix en
el punt 4.
Per això,
SOL·LICIT:
Que em sigui concedida una ajuda per a la realització de pràctiques formatives en una empresa europea
com a realització de part de la FCT i dins el marc del Projecte ERASMUS+ CFGM 2015-1- ES01-KA102014810.
Palma, ______ de _____________ de 201__
Signatura alumne:

Vist i plau:

(Signatura del pare o mare, en el cas de ser menor d’edat)

Nom del pare, mare o tutor: _____________________________________
El PROJECTE està finançat amb fons de la Unió Europea

Annex 3
Documents que ha de presentar l’alumne com a justificants de l’estada
Nom i llinatges _____________________________________________________________
DNI __________________________________ Data naixement ______________________
Adreça ____________________________CP _________ Localitat ___________________
e-mail ____________________________________ Tel. mòbil _______________________
Cicle formatiu que estic cursant _______________________________________________

 Justificants del viatge fins al país de destí i tornada: tiquets de bus o tren, bitllets d’avió i
targetes d’embarcament d’anada i de tornada, factura original de l'agència de viatges en
què consti el nom i llinatges i les dates del viatge i justificant del pagament realitzat
 Certificat de l’empresa, signat i segellat
 Documents EUROPASS Mobilitat degudament complimentats per l’alumne i per l’empresa
 Fitxa de l’empresa degudament emplenada
 Factura original de l’allotjament en què consti el nom i llinatges de l’alumne i les dates
d’inici de de finalització de l’estada
 Contracte i acord de formació, tantes còpies com persones que signen, degudament
signats per totes les parts
 Memòria final de l'estada (en format paper i digital)
 Fotografies del desenvolupament de l’estada (a l’empresa, a l’allotjament, de la ciutat...)
 Qualsevol altra documentació relacionada amb l’estada que el centre necessiti per
gestionar el projecte
Palma, ______ de ____________ de 201___

Signatura alumne:
El PROJECTE està finançat amb fons de la Unió Europea

