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Els alumnes interessats en sol·licitar una beca ERASMUS+ pel curs
2021-2022, hauran de presentar en un únic arxiu pdf i en anglès la

documentació següent:

● Carta de Motivació  (Motivation Letter, ML)* en anglès.
● Curriculum Vitae (CV)* en anglès.
● Suplement al títol Europass en anglès (aquest document el vos passarà la coordinadora

per mail) i l’heu d’adjuntar, només en el format pdf.

S’han de fer a través de la pàgina web següent:

Per realitzar el CV i la ML heu d’anar a:https://europa.eu/europass/es

 Cree su CV (+ carta de motivación) en pantalla

 Actualizar su CV (PDF+XML) en pantalla

 Plantilla e instrucciones

 Ejemplos

Per a demanar el Títol Europass heu d’emplenar el document del següent link que vos apareix

a la pàgina http://sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html.

https://www.todofp.es/dam/jcr:ed01fbd9-250d-4767-9476-2844e8628596/n-anexo-suplemento-pdf.pdf

Important!!
● Només s’admetran els documents presentats en anglès.
● La documentació ha d’estar emplenada correctament (fora camps en blanc).
● El currículum ha de ser actualitzat i ha de dur una foto correcta. També s’ha de tenir en

compte l’adreça de correu electrònic.
● El fet de què aquesta documentació no estigui correcta, pot ser motiu per no estar

seleccionats.
*S’adjunta un full del vocabulari català/anglès que vos fa falta per emplenar aquesta
documentació.

Heu de tenir en compte el calendari previst a la convocatòria:

● Dia 15-11-21 fins a les 24h, enviament en format PDF dels documents ML, CV i Suplement
Europass en anglès al següent email: erasmus@cepaborjamoll.com

mailto:info@cepaborjamoll.com
http://www.ceaborjamoll.cat/
https://europa.eu/europass/es
https://europass.cedefop.europa.eu/editors
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv-esp/upload
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/examples
http://sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html
https://www.todofp.es/dam/jcr:ed01fbd9-250d-4767-9476-2844e8628596/n-anexo-suplemento-pdf.pdf
mailto:erasmus@cepaborjamoll.com


CEPA Francesc de Borja Moll

C/Llorenç Maria Duran, 37

07300 –    INCA  Illes Balears

Tel. 971-880535 / fax. 971-501598

info@cepaborjamoll.com

cepaborjamoll.cat

SOL·LICITUD DE BEQUES. VOCABULARI CATALÀ / ANGLÈS

CATALÀ ANGLÈS

Batxillerat Upper secondary education – general branch

Centre educatiu d'FP Vocational School

CFGM Intermediate vocational training (upper secondary
education)

CFGS 2 options:
Higher vocational training (higher education) or
Advanced vocational training (higher education)

Cicle formatiu Vocational programme

Conselleria d'Educació i Universitat Department of Education of the Balearic Islands

Direcció General d'FP i Formació del Professorat Directorate General for VET

Educació Infantil Pre-primary education

Educació Primària Primary education

ESO Compulsory secondary education

Família Professional Professional branch

FCT On-the-job training period

FP VET

Formació Professional Vocational Education and Training

FPB Basic vocational training

FP Dual Dual VET

FP presencial School-based VET

Llei educativa Education Act

MECD Ministry of Education of Spain

Pràctiques d'empresa Internship

Títol d'FP Qualification / Diploma

Tutor FCT On-the-job tutor in the school
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