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PROJECTE DE MOBILITAT INTERNACIONAL (Beques ERASMUS )

 
PROCÈS DE SELECCIÓ PER  L’ALUMNAT: Mobilitatestudis
 
Lloc  
LycéeMaximilienSorre 
Cachan (Paris)  (França) 
Dates: Març de 2017 amb una duracié 3 setmanes
 
Condicionsgenerals  
 
Les beques s’atorgaranúnicamentalsalumnes que reuneixenelssegüentsrequisits:
 

● Alumnes de 1n. CFGS Comerç Internacional. 
● Ser majord’edat. 
● Tenir el DNI o el permís de residènciavigent.
● Tenir un bon nivellfrancès.
● Haverdemostrat un bon rendimentacadèmic. 

 
 
Procés de selecció  
 
Elsalumnesaspirantshauran de:
 

● Presentar una sol·licitud en la secretària del centre adjuntant una carta de motivació i un C
en formatEuropass en

● Consultar el diaassignat per la entrevista personal. El no presentar
l’horaassignadaindicarà que el sol·licitant no estàinteressat en el procés. 

● Entrevista personal (una part es 
mobilitat de l’Institut.  
Comerç Internacional, el/la  professor/a d’idiomes.

● Un copfinalitzades les entrevistes personals es publicarà una llistaamb el barem per a cada 
candidat.  

 
Tota aquestainformació la trobareu a la pàgina web del centre i en el cartelld’anuncis de secretària. 
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PROJECTE DE MOBILITAT INTERNACIONAL (Beques ERASMUS ) 

Curs escolar 2016
 

PROCÈS DE SELECCIÓ PER  L’ALUMNAT: Mobilitatestudis  

Dates: Març de 2017 amb una duracié 3 setmanes 

Les beques s’atorgaranúnicamentalsalumnes que reuneixenelssegüentsrequisits:

Alumnes de 1n. CFGS Comerç Internacional.  

Tenir el DNI o el permís de residènciavigent. 
Tenir un bon nivellfrancès. 
Haverdemostrat un bon rendimentacadèmic.  

Elsalumnesaspirantshauran de: 

Presentar una sol·licitud en la secretària del centre adjuntant una carta de motivació i un C
en formatEuropass enfrancès.  

r el diaassignat per la entrevista personal. El no presentar
l’horaassignadaindicarà que el sol·licitant no estàinteressat en el procés. 
Entrevista personal (una part es realitzarà en llenguafrancesa) ambmembres de l’equip de 

  Podràassistir a l’entrevista el tutor/a del grup i en el cas del cicle de 
Comerç Internacional, el/la  professor/a d’idiomes. 
Un copfinalitzades les entrevistes personals es publicarà una llistaamb el barem per a cada 

a trobareu a la pàgina web del centre i en el cartelld’anuncis de secretària. 

 
Curs escolar 2016-2017 

Les beques s’atorgaranúnicamentalsalumnes que reuneixenelssegüentsrequisits: 

Presentar una sol·licitud en la secretària del centre adjuntant una carta de motivació i un CV 

r el diaassignat per la entrevista personal. El no presentar-se a 
l’horaassignadaindicarà que el sol·licitant no estàinteressat en el procés.  

ambmembres de l’equip de 
Podràassistir a l’entrevista el tutor/a del grup i en el cas del cicle de 

Un copfinalitzades les entrevistes personals es publicarà una llistaamb el barem per a cada 

a trobareu a la pàgina web del centre i en el cartelld’anuncis de secretària.  



 
 
 
Valoració final  
 
Elscriteris de puntuació per atorgar la beca estaràconformat per: 
 

● Mitjana de les UF avaluades el primer trimestre (Com a màxim 3 punts) 
● Entrevista Personal (Com a màxim 5 punts)  

 Motivació e interès  ( com a màxim 2 punts) 
 Domini de la llengua francesa ( com a màxim 2 punts) 
 Capacitatd’integració en nousentorns (com a màxim 1 punt)  

● Informe de l’equipdocent (Com a màxim 2 punts) 
  

● Certificatsd’EOI o equivalent en llengua francesa (1 punt per cada títolpresentat) 
 
 
Informe de l’equipdocent  
 
L’equipdocent valora la responsabilitat, compromís i iniciativa, aixícom la vostracapacitat per treballar 
en equip.  
També farà un informe sobre el vostrerendimentacadèmic del presentcurs.  
L’equipdocent ha de donar el vist-i-plau per a poder participar en el projecte.  
 
 
Documentació a presentar  
 
Elsalumnesinteressatshauran de presentar la següentdocumentació a Secretaria: 

● Sol·licitud per participar en el programa Erasmus (documentfacilitatpel tutor/a) 
● CV formatEuropass en llenguafrancesa 
● Carta de motivacióexplicant per què es vol participar en el programa Erasmus. (En francès) 

 
Calendari  
 
Presentació de sol·licituds a secretària: del 29 de novembre al 12 de desembre de 2016 
Publicaciód’horarisd’entrevista: 13 de desembre  de 2016 
Realitzaciód’entrevistespersonals: 21 de desembre  de 2016 
Realitzaciódels informes delsequipsdocents: Mes de desembre  de 2016 
Publicació de la llistaamb la puntuació de cada candidat: 13 de gener de 2016 


