Sol·licitud de beques ERASMUS per a la realització de pràctiques en empreses o
institucions d’altres països de la UE. Convocatòria CFGS curs 2015-16
Dades de l’alumne/a
Cognoms i nom
Nacionalitat

DNI/NIE/Passaport
Data de naixement

Telèfon de contacte

N. Seguretat Social
E.mail de contacte

Adreça

CP i municipi

Cicle o Estudis on està matriculat/ada

Curs

Dades del tutor/a de pràctiques
Cognoms i nom
Especialitat

E.mail

Dades del soci d’acollida (empresa, institució, etc.)
Nom
País

CIF/NIF
Adreça

CP i municipi

Regió

Telèfon

Web

Cognoms i nom de la persona de contacte

Càrrec

Telèfon

E.mail

Dades de l’estada
Data d’inici
Nombre de nits al país de destinació

Data de finalització
Tipus d’allotjament
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Coneixement d’idiomes estrangers (complimentar amb nadiu, alt, mig o baix)
Idioma

Nivell parlat

Nivell escrit

Nivell llegit

Nivell escrit

Nivell llegit

Nivell escrit

Nivell llegit

Documentació aportada
Idioma

Nivell parlat

Certificat o títol al·legat
Idioma

Nivell parlat

Documentació aportada

Dades bancàries de l’alumne/a
Nom de l’entitat
Adreça de l’entitat Municipi

Codi Postal.

Provincia

Codi de l’entitat (4 dígits) Codi de l’agència (4 dígits) Dígits de control (2 dígits) Núm. de compte (10 dígits)

Documentació que s’adjunta
Projecte educatiu de l’estada - Carta de motivació.
Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
Documents que acreditin eI coneixement d’idiomes.
Document que confirmi el compte bancari (fotocòpia).

Demano
Participar a la convocatòria per a la concessió d’ajuts a alumnes de l’ESDA Llotja, per a la
realització de pràctiques a empreses d’altres països de la UE durant el curs 2014-15, declaro
conèixer les seves bases i em comprometo a realitzar les activitats que comporta l’estada.
Lloc i data

Signatura de la persona sol·licitant

Signatura del tutor/a de pràctiques

Les sol·licituds s’hauran presentar al despatx de pràctiques de la seu del carrer Ciutat de Balaguer, 17, dins de l'horari
d'atenció del Coordinador de Pràctiques Erasmus
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