PROJECTES DE MOBILITAT
2019:
Projectes destinats a Estudiants
Consorci ERASMUS+ (Grau Superior)

PROJECTE BEQUES ERASMUS+ FUNDACIÓ BCN FP PER A CFGS
Objectiu del projecte:
Fomentar que els estudiants i graduats dels cicles formatius de grau superior puguin realitzar part de la
formació en centres de treball (FCT) en empreses o institucions dels diferents països de la Unió Europea.
Resum del Projecte
Beques Totals
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Import de cada Beca
Finançament SEPIE
250€/mensuals
Finançament SEPIE per pràctiques
100€/mensuals
Finançament MEC
0€/mensuals
Finançament Fundació BCN FP
150€/mensuals
Beca Mensual
500€
Beca TOTAL (2 mesos)
1.000€

Beneficiaris del projecte:
•
•
•

Estudiants de segon any dels cicles formatius de grau superior d’Illa dels Banyols
Estudiants graduats en un cicle formatiu de grau superior a Illa dels Banyols, dins dels 12 mesos
següents a la obtenció de la corresponent titulació
Estudiants amb bon nivell en alguna llengua estrangera (mínim B1)

Temporalitat del projecte:
Les estades Erasmus es realitzaran en dos períodes diferenciats:
•
•

Des del 2 de maig de 2019 al 30 de juny de 2019
Des de l’1 d’ octubre de 2019 al 30 de Novembre de 2019

Empreses i països d’estada de pràctiques:
Els alumnes tenen dues opcions per realitzar les pràctiques:
1.
2.

Realitzar el període de pràctiques a través de les empreses i països oferts a la Xarxa FP de la
Fundació BCN FP (podeu veure la relació de països fent clic aqui)
L’alumne fa la recerca de l’empresa, amb ajuda del centre.
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Selecció dels participants:
Els alumnes interessats hauran d’enviar la següent documentació degudament complimentada i signada:
-

Fitxa d’inscripció de la Fundació BCN FP (descarrega-te-la fent click aqui)
Carta de motivació
1
CV Europass en anglès (link directe clicant aqui)
Expedient de notes del 1er curs de CFGS (en el cas de 3TMA del 1r i 2n curs) compulsat per
Secretaria.
Certificats oficials d’idiomes (EOI, Cambridge, etc.)

Tota aquesta documentació s’ha d’enviar en PDF escanejada i signada a erasmusinsib@gmail.com
(
DATA LÍMIT el dia 10 de desembre a les 23:59h

Comitè de selecció:
La selecció dels participants en el projecte es durà a terme per un Comitè de selecció, constituït a l’efecte, el
qual estarà format per:
-

Presidenta: Raquel Carrasco
Secretari: Juan Agustín
Vocals:
o Sergio Mainar
o Julián de Manuel
o Domingo de Arriba

El Comitè desenvoluparà la seva tasca en base a uns criteris públics, transparents, igualitaris, i prèviament
establerts en les bases de la convocatòria.

Baremació de la selecció:
Per a poder optar als PROJECTES DE MOBILITAT INTERNACIONAL, els criteris de selecció dels candidats seran
els següents:
Procés de pre-selecció a Illa dels Banyols
1.

EXPEDIENT ACADÈMIC DE L’ESTUDIANT:

La nota mitjana de l'expedient acadèmic es calcularà fent una suma ponderada de la qualificació obtinguda
en els diferents mòduls o crèdits dividida pel nombre total d’hores dels mòduls o crèdits cursats.
Les assignatures convalidades no computaran en el càlcul de la nota mitjana. La baremació segons la nota
mitjana serà:
De 5,00 punts fins a 7,50 punts:
De 7,51 punts fins a 10 punts:
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2,00 punts
3,00 punts

Podeu demanar assessorament i ajuda al Departament de FOL i Llengües per tal de redactar el CV Europass
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2.

ACREDITACIÓ DEL NIVELL D’ANGLÈS:

S’haurà d’enviar els certificats oficials que acreditin el coneixement de llengües. La baremació segons el nivell
acreditat serà:
Nivell B1
Nivell B2
Nivell C1 – C2
3.

2,00 punts
3,00 punts
4,00 punts

CONSIDERACIÓ DE L’EQUIP DOCENT:

L’equip docent, juntament amb el tutor, donarà la seva opinió i valoració sobre la idoneïtat de l’alumne/a per
participar en el PROJECTE DE MOBILITAT INTERNACIONAL. Els punts a considerar seran:
Competències professionals, personals i socials observables per
l’equip docent. Es valorarà:
-

Assistència
Puntualitat
Responsabilitat
Autonomia
Capacitat d’adaptació i mentalitat oberta
Capacitat de presa de decisions i resolució de conflictes
Treball en equip
Gestió del temps (habilitats de planificació, organització i
priorització de la feina)
Capacitat de negociació
Capacitat d’empatitzar i respectar els altres

fins a 3 punts

4.

ALTRES MÈRITS

-

Haver sigut beneficiari/a d’una beca d’estudis de caràcter general del Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport al curs anterior: 1 punt
Certificat del grau de discapacitat major o igual al 33%: 1 punt
Certificat de situació socioeconòmica desfavorable (NEE): 1 punt

-

La resolució de la pre-selecció es farà pública el dia 12 de desembre, al web de l’institut.
Segona fase a Fundació BCN FP:
-

Entrevista personal a la Fundació BCN FP. Cap beca podrà ser atorgada sense l’entrevista prèvia. En
aquesta entrevista es valoraran els següents criteris:
o
o
o

Mèrit acadèmic (10 punts)
Competència lingüística (20 punts)
Actitud i competències personals (10 punts)

La resolució final es farà pública al web de l’institut al gener del 2019.
Un cop seleccionats, els estudiants hauran de realitzar un curs d’idiomes on-line previ a l’estada formativa.
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