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PROJECTE DE MOBILITAT INTERNACIONAL (Beques ERASMUS) 
 
 

Curs escolar 2017-2018 
 
 
PROCÈS DE SELECCIÓ PER L’ALUMNAT CICLES FORMATIOUS DE GRAU SUPERIOR.  
 
PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER 
 
 
Lloc: depèn de l’especialitat 
 Construcció i obra civil:Itàlia 
 Administració i finances: Àustria 
 Química: Itàlia 
 Informàtica:  a concretar.  
 
 
Duració : 60 dies de practiques 
Període : juny - juliol 
 
 Condicions generals 
 
Les beques s’atorgaran únicament als alumnes que reuneixen els següents requisits: 
 

● Alumnes de 2n. CFGS (excepte Bioinformàtica).  
● No haver realitzat l’FCT o completat l’FCT. 
● Ser major d’edat. 
● Tenir el DNI o el permís de residencia vigent. 
● Tenir un bon nivell d’idiomes. 
● Haver demostrat un bon rendiment acadèmic. 

 
Procés de selecció 
 
Els alumnes aspirants hauran de: 
 

�  Presentar una sol·licitud a la secretaria del centre adjuntant una carta de motivació i un 
Currículum Vitae  en format Europass.  

 
�  Consultar el dia assignat per la entrevista personal. El no presentar-se a l’hora 

assignada indicarà que el sol·licitant no esta interessat en el procés. 
 

� Entrevista personal (una part es realitzarà en llengua anglesa), amb membres de 
l’equip de mobilitat de l’institut.  Podrà assistir a l’entrevista el tutor/a del grup.  

 
� Un cop finalitzades les entrevistes personals, és publicarà una llista amb el barem per a 

cada candidat.  
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Valoració final  
 
Els criteris de puntuació per atorgar la beca estarà conformat per: 
 

• Mitjana de les UF avaluades durant el primer curs (com a màxim 3 punts) 
• Entrevista Personal (com a màxim 5 punts)  
• Motivació i interès  ( com a màxim 2 punts) 
• Domini de la llengua anglesa ( com a màxim 2 punts) 
• Capacita d’integració en nous entorns (com a màxim 1 punt)  
• Informe de l’equip docent (Com a màxim 2 punts)  
• Certificats d’Eoi o equivalent (1 punt per cada títol presentat) 

 
 
 
Informe de l’equip docent  
 
L’equip docent valora la responsabilitat, compromís i iniciativa, així com la vostra capacitat per 
treballar en equip.  
 
També farà un informe sobre el vostre rendiment acadèmic del present curs.  
 
L’equip docent ha de donar el vist-i-plau per a poder participar en el projecte.  
 
 
Documentació a presentar  
 
Els alumnes interessats hauran de presentar la següent documentació a Secretaria: 

● Sol·licitud per participar en el programa Erasmus. Aquest document es pot descarregar 
de la pàgina web del centre.  

● Currículum Vitae format Europass en llengua anglesa o italiana.  
● Carta de motivació explicant per què es vol participar en el programa Erasmus.  

 
 
Calendari  
 
Presentació de sol·licituds a secretària: del 2 de novembre al 13 de novembre de 2017 
Publicació d’horaris d’entrevista: 16 de novembre de 2017 
Realització d’entrevistes personals: 22 de novembre de 2017 
Realització dels informes dels equips docents: Mes de novembre - desembre 2017 
Publicació de la llista amb la puntuació de cada candidat: 20 de desembre 2017 (data màxima 
prevista) 
 
 
Tota aquesta informació la trobareu a la pagina web del centre i al cartell d’anuncis de 
secretaria. 
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