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e-mail: oficines@iesemt.net

PROGRAMA ERASMUS+ 2019/2020
PROJECTE MOBILITAT ALUMNAT FCT
PROCÉS SELECCIÓ KA102 (CFGM) i KA103 (CFGS)
El present document explica el procés de selecció Erasmus+ 2019/2020 i els seus criteris
d’elegibilitat. La convocatòria està dividida en els següents apartats:
A) INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE
Es convoquen les següents places per la mobilitat d’alumnes (tant de CFGM com CFGS)
per realitzar part de les FCT en empreses estrangeres durant el curs acadèmic
2019/2020:
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
- Projecte núm: 2018-1-ES01-KA102-049173
- Beques concedides: 4 participants
- País destí: A determinar pel centre
- Durada: 1 mes →30 dies: (maig – juny 2020)
-

Import Beca Erasmus+: entre 1700€- 2000€ (en funció del país destí)
Famílies professionals:
o Cures auxiliars d’infermeria
o Electromecànica de vehicles automòbils
o Emergències sanitàries
o Gestió administrativa
o Instal·lacions elèctriques i automàtiques
o Manteniment electromecànic
o Mecanitzat
o Operacions de laboratori
o Xarxes i estacions de tractaments d’aigües

-

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Projecte núm: 2019-1-ES01-KA103-062469
Beques concedides: 5 participants
País destí: A determinar pel centre

-

Durada: 2 mesos →60 dies: 2 mesos (maig – juliol 2020)

-

Import Beca Erasmus+: entre 600-700€ (en funció del país destí)+ 300€ beca
de l’Ajuntament Granollers. Cal cofinançament per part de l’alumne/a
Famílies professionals:
o Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
o Laboratori clínic i biomèdic
o Automatització i robòtica industrial
o Disseny en fabricació mecànica
o Programació de la producció en fabricació mecànica
o Administració i finances

-
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B) REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
L'alumnat interessat ha d'iniciar els tràmits de sol·licitud de la mobilitat quan es troba
cursant o bé primer curs o segon curs d’un cicle formatiu tant de CFGM com de CFGS.
Els requisits per poder demanar una mobilitat Erasmus+ són:
- Haver superat tots els mòduls de primer curs del Cicle Formatiu (en cas de cursar
segon curs).
- Estar matriculat a l’Institut Escola Municipal de Treball de la Formació en Centres
de Treball (FCT) durant el curs acadèmic en què es realitza la mobilitat.
- Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un
dels estats participants dins el programa Erasmus+.
- Tenir un coneixement suficient de la llengua del país on es vol anar, o bé un nivell
mig/elevat d’anglès que permeti comunicar-se fàcilment (recomanable B1-B2).
- Aportar la documentació requerida en el termini establert.
C) FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
-

Fase 1: Inscripció al procés de selecció a través d’aquest FORMULARI online.
Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria (online)
Fase 3: Entrevista personal i/o test nivell idioma ( només per aquells que hagin
presentat tota la documentació obligatòria i hagin passat les dues primeres fases).
Fase 4 : Selecció dels/les participants (llistats).
Fase 5 : Acceptació/ renúncia de la Beca Erasmus i publicació adjudicacions
finals.

D) DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
-

Nota mitjana de l’últim curs realitzat
Certificat oficial anglès i/o llengua destí
Documents que acreditin ser beneficiaris de beques o ajudes socials.
Currículum Vitae en anglès i/o llengua del país de destí en format pdf (utilitzant
l’eina EUROPASS).
Carta de motivació en anglès i/o llengua del país de destí i en format pdf.
Vídeo: presentació alumne/a, estudis, motivació i interès per optar a beca
Erasmus+ ( en anglès)

Aquesta documentació s'haurà de lliurar en format digital i pujar-la al Google Drive
(mitjançant el formulari)
L’absència de presentació d’algun dels documents obligatoris serà motiu d’exclusió de
l’alumne/a dins del procés de selecció.
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E) OPCIONS DE GESTIÓ
✓ Opció 1→ Gestió portada pel centre educatiu: En funció de l'especialitat de
l'alumne/a, el centre educatiu té convenis de col·laboració a nivell internacional
amb empreses i centre educatius homòlegs.
✓ Opció 2→ Gestió externalitzada de la subvenció: gestió mitjançant una entitat
intermediària.
✓ Opció 3→ Gestió autònoma de la subvenció: responsabilitat de l’alumne/a tant
pel que fa a la recerca d’empresa, allotjament, vols, com la gestió, la
documentació i també el correcte funcionament de totes les parts del projecte.

F) CRITERIS PROCÉS SELECCIÓ ALUMNAT
Per participar en el procés de selecció i gaudir d’una beca Erasmus+ per poder realitzar
part de la FCT a l’estranger, els criteris de selecció dels candidats seran els següents:
CRITERI
Expedient
acadèmic

Competències
professionals,
personal i socials

Codi: PRC02-MOB5

INSTRUMENT DE VALORACIÓ
Nota mitjana de l’últim curs realitzat.
Màxima puntuació: 10 punts
L’equip docent redactarà un informe on
valorarà la preparació i compromís del/la
participant i donarà la seva opinió i valoració
sobre la idoneïtat de l’alumne/a per fer ús de la
beca. Els punts a considerar són:
- Grau de responsabilitat
- Col·laboració
- Integració i autonomia
- Iniciativa i resolució conflictes
- Capacitat d’adaptació
- Actitud a l’aula
Màxima puntuació: 20 punts
Els candidats hauran de realitzar una
entrevista personal amb la comissió per
valorar les seves competències i aptituds i la
seva idoneïtat pel procés, tenint en compte:
- Iniciativa i capacitat d’adaptació,
- Mentalitat oberta, socialització.
- Capacitat de comunicar.
- Maduresa i coneixement d’un mateix.
- Resolució de conflictes.
- Motivació i expectatives
- Idioma estranger (part entrevista serà en
anglès) → 5%
Versió: 01
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La puntuació serà de 1 a 10 punts.
Maduresa (test)
Recordar que els candidats hauran de ser
majors d’edat per fer les pràctiques en segons
quins sectors.
Màxim 10 punts
Els candidats hauran de lliurar els certificats
oficials que acrediten el coneixement de
llengua estrangera.
Nivell d’anglès i/o En cas de no tenir cap acreditació, es realitzarà
de l’idioma del un test de nivell. La baremació serà:
- Nivell A1 o A2: 1 punt
país de destí
- Nivell B1: 2.5 punts
- Nivell B2: 5 punts
- Nivell C1: 10 punts
Estudiants que estiguin becats pel ministeri o
siguin beneficiaris de la renda mínima
Inclusió i cohesió
d’inserció. Han d’aportar la documentació que
social
ho acrediti.
Màxima puntuació: 5 punts

5%

20%

5%

G) BAREMACIÓ
La puntuació assignada a cada sol·licitant serà la suma dels punts obtinguts en cadascun
dels criteris de selecció tenint en compte el % establert. En cas que en la selecció
d’estudiants es produeixi un empat, la valoració de l’equip docent serà punt decisiu. Per
poder optar a la beca s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 60 punts.
En l’adjudicació de beques es donarà prioritat als alumnes de 2n curs i als que no
hagin participat anteriorment en una mobilitat Erasmus+.
En cas de quedar places vacants, aquestes seran atorgades als alumnes de 1r curs
amb millor puntuació.
H) PROCEDIMENT I COMISSIÓ DE MOBILITAT
La Comissió de Mobilitat està formada per la Directora, el Cap d’Estudis FP, el Cap
d’Estudis d’Empresa i les Coordinadores de Mobilitat.
Les persones preseleccionades hauran d’assistir obligatòriament a una entrevista
personal en el dia i hora assignada per la Comissió de Mobilitat.
En cas de no acreditar un certificat oficial de coneixement de llengua estrangera els
candidats hauran de realitzar un test de nivell.
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Cal recordar que en segons quins sectors els participants han de ser majors d’edat per
poder dur a terme les practiques en empreses europees.
La relació ordenada de les persones seleccionades amb la corresponent puntuació
obtinguda es publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’institut.
Les persones preseleccionades no beneficiàries de la beca romandran en llista d’espera
com a reserva de possibles renúncies.
Es sol·licitarà un segon informe docent al mes de febrer 2020 per corroborar la
idoneïtat del participant seleccionat.
Les quantitats de la beca i els països de destí es comunicaran individualment a cada
alumne/a una vegada es publiquin les llistes definitives amb les destinacions finals i en el
moment de la firma del conveni de subvenció.
I) CALENDARI I PUBLICACIÓ DE RESULTATS
✓ FASE 1
o Inscripció al procés de selecció: 01/10/2019 al 31/10/2019
→ complementació FORMULARI online
✓ FASE 2
o Lliurament de la documentació obligatòria: 01/10/2019 al 31/10/2019
→ Documentació obligatòria completa ( online)
→ Sessió redacció CV i carta motivació: 16/10/2019 a les 16.00h al CC1
✓ FASE 3
o Publicació llista d’admesos/no admesos: 08/11/2019
o Entrevistes personals i test maduresa: 13/11/2019
o Test nivell: 15/11/2019
o Informes equips docents: 11/11/2019 al 30/11/2019
✓ FASE 4
o Publicació de la resolució provisional de seleccionats i llista d’espera:
09/12/2019
o Període de reclamació: del 09/12/2019 al 17/12/2019
✓ FASE 5
o Acceptació o renúncia de la Beca Erasmus+: 09/12/2019 al 17/12/2020
o Publicació de la resolució definitiva de seleccionats/ades: 20/12/2019
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