Convocatòria d’ajudes Erasmus+ Formació́ Professional 2016-2017
Projecte (2016-1-ES01-KA102-022993).
1. Objectiu del projecte.
Oferir l’oportunitat de realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin
reconegudes com a part del mòdul de FCT.
2. Requisits dels beneficiaris.
Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits: (a
banda de tenir nacionalitat o permís de residència vàlid):
a. Estar matriculats en el 2n curs d’un cicle formatiu de grau mitjà en el nostre centre.
b. Haver superats tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits
d’accés a les pràctiques formatives.
c. Realitzar la prova de nivell d’anglès, que es realitzarà̀ en el nostre centre.
3. Informació́ sobre el projecte.
Tots els alumnes interessats en el projecte han de dirigir-se al seu tutor. Aquest els informarà sobre els
detalls i els proporcionarà, si escau, els fulls de sol·licitud i entregar-los abans de dia 7 de desembre de
2016.
En principi, la durada de l’estada serà de 35 dies, més dos de desplaçament.
Els països de destí són principalment, però no únicament: Regne Unit, Finlàndia, Alemanya i Itàlia
4. Procés de selecció
El centre disposa de 2 beques, 1 per a cada família professional. En cas de que quedés deserta l'adjudicació
de la beca corresponent a una de les famílies professionals, el centre podrà derivar-la cap a l'altra família.
Un comitè de selecció valorarà les sol·licituds presentades atenent al següents criteris:
a) La competència lingüística de l’alumne en la llengua de treball, que serà avaluada mitjançant
una prova de nivell d’idioma que es realitzarà en el nostre centre. Màxim 10 punts.
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. Màxim 10 punts.
c) La maduresa personal i l’interès per realitzar part de les pràctiques formatives en empreses de la
UE, segons l’informe valoratiu que farà el tutor de l’alumne. Màxim 15 punts.

Els alumnes que en els apartats a) o c) tinguin una nota inferior a 5, quedaran directament exclosos
del procés de selecció, ja que s’entén que si no tenen la suficient competència lingüística o
maduresa personal, no poden assumir satisfactòriament l’estada formativa.
D’acord amb els criteris esmentats anteriorment, resultaran admesos els alumnes que obtinguin
major puntuació de cada cicle formatiu, tenint en compte que cada família professional té
assignades 1 beca. En el cas que una família professional no pugui concedir la beca que té
assignada per falta d’alumnes seleccionats, aquesta passarà a l'altra família

5. Obligacions dels alumnes
El fet de participar en el projecte comporta, entre d’altres, les següents obligacions i compromisos per part
de l’alumnat:
1. 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.).
2. Elaborar i aportar al centre educatiu, un cop finalitzada l’estada i en el termini màxim d’una setmana, la
documentació que el centre li demani (Annex 3).
3. Participar activament en la preparació lingüística on line. Tota la informació la trobareu a:
http://www.sepie.es/formacion-profesional/ols.html
4. Participar, sempre que sigui possible, en les futures activitats de difusió del projecte que el centre
organitzi.
5. Un cop presentada la sol·licitud d’ajuda i participació en el projecte, NO renunciar a l’estada formativa,
excepte en casos de força major degudament justificats amb documents oficials.
** En cas de renunciar per altres motius l’alumne s’haurà de fer càrrec de les despeses que ocasioni la seva
renuncia i en tots els casos haurà de retornar l’import de l’ajuda

6. Dotació econòmica de la beca.
Mentre no es coneguin els països als quals anirà l’alumne i la durada de l’estada és impossible calcular
l’import de la beca. S’aporten les dades referents als països més comuns:

Viatge
Ajuda estada, per dies
Païs
Dotació
Dies 1-14 Dies 15-37
Itàlia
275,00
46,00
32,00
Regne Unit
275,00
56,00
39,00
Alemanya
275,00
42,00
29,00
Finlàndia
360,00
48,00
34,00
7. Cursos OLS
En cas de que els alumnes seleccionats no coneguin l’idioma del país de destinació o bé el seu nivell
d’anglès hagi de millorar hauran de participar en els cursos de la plataforma OLS (gratuïts).
El centre determinarà el nombre d’hores que ha de realitzar cada alumne

PER A TOTA LA INFORMACIÓ ADDICIONAL I FORMULARIS CONTACTEU AMB EL VOSTRE TUTOR

