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Consorci  Segon curs de CONSORCI

 entre 

CEPA Francesc de Borja Moll

i

 la Conselleria d’Educació i 
Universitat.



Nombre de beques 
per  l’alumnat 

curs 2018-2019

Es pretén sol·licitar 6 beques, 
repartides entre els tres 

cicles formatius.

La Conselleria d’Educació, de 
moment ens ha garantit 3 

places per aquest curs.



Estàs interessat en 
fer 5 setmanes de 
pràctiques a 
l’estranger?

Requisits de participació:

● Tenir nacionalitat espanyola o permís de residència 
vàlid en un dels països participants en el programa 
Erasmus+ de la UE.

● Ser major d’edat o menor amb l’autorització 
corresponent  signada pels pares.

● Estar matriculats  en el segon curs d’alguns del cicles 
formatius següents:

○ Tècnic en Preimpressió Digital.
○ Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria.
○ Tècnic en Atenció a Persones en Situació de 

Dependència.
● Haver superat tots els mòduls professionals de 

primer curs, en el moment de començar el procés de 
selecció d’alumnes.

● Complir els requisits acadèmics d’accés a les 
pràctiques formatives abans del començament de 
l’estada.

● Superar positivament la prova de nivell de llengua 
anglesa que es realitzarà en el nostre centre.



Durada Són unes 5 setmanes de 
pràctiques formatives a una 

empresa de l’estranger. 

Més 2 dies de viatge, que 
normalment comprèn el dia 

d’anada i tornada.

Aproximadament 37 dies



Lloc No tenim socis propis i la Conselleria 
és la que determina el lloc on anirà 

cada alumne.

Països possibles:

- Itàlia
- Països Baixos
- Finlàndia
- Alemanya
- Altres…



Quantia de la beca La quantia total a cobrar per la beca 
depèn del lloc de destí: 

Exemples:

- Itàlia: 2331€
- Països baixos: 2331€
- Finlàndia: 2717€
- Alemanya: 2331€

El curs passat es va pagar un 80% abans de 
la mobilitat i un 20 % en tornar, entregar 
documentació i fer una prova de nivell 
d’idioma. Aquest curs està per determinar 
%?



Exemple: En cas de que es faci com el curs passat, 

País de destinació: Itàlia

Beca total: 2331€

Abans de la mobilitat: 1864€ dels quals 
descomptarien els diners bestrets pel centre, en 

cas de bitllets d’avió i assegurança, empresa 
intermediària  (si és el cas).

*Després de la mobilitat: 467€ que es cobrarien a 
finals de juny o durant el mes de juliol.

* A bestreure per l’alumne .



Què cobreix la beca? Els diners de la beca van 
destinats a:

- Desplaçaments i trasllats
- Allotjament
- Transport durant la mobilitat
- Dietes
- Assegurança

La beca no és per guanyar diners.

 



Idioma Una de les obligacions que comporta la 
participació en el projecte és la realització d’un 
curs de preparació lingüística online. Té 3 
parts:

- una prova de nivell abans de l’estada a 
l’estranger.  

- 30 hores de formació també abans de 
l’estada.

- una prova final a la tornada de l’estada.

Els idiomes del curs depenen de la destinació 
adjudicada:

- italià en el cas d’Itàlia
- anglès si és a Holanda, Finlàndia o 

Alemanya



Selecció i procés de 
selecció

La selecció  de l’alumnat s’ha de dur a terme 
durant el mes de novembre.

- Comissió de selecció d’alumnes:
- Comissió Erasmus+
- Tres tutors d’FCT

- Publicació de la Convocatòria de Beques 
Erasmus.

- Inscripció en el procés de selecció 
d’alumnes.

- Realització d’una prova d’anglès, escrita i 
oral. (dijous 8 de novembre)

- Superació  d’una entrevista.
- Desenvolupament de les proves que trobi 

oportunes el Comitè de selecció.
- Qualificació de l’equip educatiu.



Selecció d’alumnes A la convocatòria es concretarà quin 
serà el barem de selecció dels alumnes.

Exemple curs passat:

- Expedient acadèmic: 35%

- Competència lingüística en anglès: 25%

-  Maduresa i interès: 40%



Selecció d’alumnes Un cop seleccionats els alumnes:

- Es publicarà una llista provisional 
d’admesos.

- Termini per a reclamacions.
- Es publicarà una llista definitiva.

Els alumnes seleccionats hauran d’entregar: 

- ML i CV en anglès (podeu anar preparant)
- Documentació que demani la coordinadora.

- Copia DNI
- Còpia compte corrent bancari
- Sol·licitar  la targeta sanitària 

europea



Un cop presentada la sol·licitud 
d’inscripció de la beca:

- NO es pot renunciar a l’estada 
formativa, excepte en casos de força 
major justificats.

- La renúncia de forma injustificada 
implica no optar a la beca i suspendre 
la FCT.



Un cop iniciada l’estada formativa al país 
estranger:

- NO es pot renunciar a l’estada formativa, 
excepte força major justificada i haurà de 
retornar els diners dels dies que faltin per 
acabar l’estada.

- La renúncia de forma injustificada, 
implica: 

- Suspendre la FCT.
- Retornar íntegrament els diners de la 

beca.
- Assumir personalment les despeses 

ocasionades durant l’estada.




