CONVOCATÒRIA 2021-22
D’INTERCANVIS A L’ESTRANGER PER ALUMNES DELS CICLES FORMATIUS DE
GRAU SUPERIOR- LOGSE.
Els alumnes de Cicles formatius de Grau Superior-LOGSE poden realitzar un
semestre dels seus estudis, pràctiques d’empresa o part de l'elaboració del Projecte
final, en un centre estranger amb el qual l’EASD Llotja tingui un conveni signat.
En el cas del Projecte final, sempre haurà de ser en el primer semestre i, degut a la
durada de les estades, s'han de presentar a la convocatòria extraordinària.
El projecte sempre s'avaluarà a l’EASD Llotja, encara que es pugui desenvolupar
durant la mobilitat.
Per tal de poder optar a aquesta convocatòria, l’alumne haurà d’estar matriculat a
l’EASD Llotja en el moment de sol·licitar la mobilitat.
Les pràctiques d'empresa es poden realitzar durant els estudis (puntuen com a FCT)
o un cop titulats, l'any següent a la finalització, sempre que hagin sigut seleccionats
al darrer any dels estudis.
REQUISITS PER l’INTERCANVI
1. Poden demanar la beca de mobilitat tots els alumnes de l’EASD Llotja que
compleixin els requisits anteriors establerts a la convocatòria.
2. L’alumnat ha de conèixer en un nivell mig (B1 o superior) la llengua del
país o en darrer cas, de l’anglès, segons s’estableixi en el conveni amb l’altra
centre.
En alguns casos, és el mateix centre d’acollida que obliga a l’acreditació del
nivell d’idioma. Per això s’ha de consultar la convocatòria del centre
estranger.
3. L’alumne ha de tenir, sense excepció, el suport del departament en el que
estudia i del seu coordinador, aportant una carta escrita d’aprovació.
4. L’estudiant no podrà tenir assignatures suspeses de cursos anteriors al
moment de la convocatòria.
L’alumne pot sol·licitar l’Erasmus acadèmic, tot i havent realitzat un altre
tipus d’Erasmus del mateix nivell sempre que la suma total de les mobilitats
Erasmus realitzades no superi els 12 mesos.

5. S’ha de tenir nacionalitat de qualsevol país membre de la Unió Europea.
Qualsevol altra nacionalitat que no sigui de la UE, requerirà l’aportació de
documentació que acrediti la seva condició de resident i la confirmació de la
beca dependrà de l'acceptació per part del país d'acollida.
COM DEMANAR l’INTERCANVI
1. L’alumne haurà de consultar a la web de l’EASD Llotja tots els centres partners
amb els que tenim conveni. Allà hi trobarà les seves webs, on podrà
informar-se de les característiques i especialitats que hi pot estudiar. En el
cas dels Projectes finals, el tema escollit pot ser un element determinant en el
moment de triar el centre d’intercanvi.
2. Un cop triat el centre i recopilada tota la documentació, l’alumne enviarà per
correu electrònic posant com assumpte: erasmus 2021-22, a l’adreça
internacional@llotja.cat, i en format pdf, la documentació següent:
-

Una sol∙licitud d’intercanvi adreçada a la Coordinació de Mobilitat
Internacional de l’EASD Llotja. La podeu descarregar en aquest link:
http://www.llotja.cat/llotja/p/1/994/0/Documents-alumnes:

-

Una Carta de motivació o, en el cas del projecte final, l’avantprojecte
acceptat pel departament on cursa els estudis. Es valorarà positivament
que també s'aporti la carta escrita en l'idioma de docència de la institució
escollida (màxim un DIN-A4).

-

Dossier amb treballs. Portfoli.

-

Documents que acreditin el seu nivell d’idiomes.

-

Un CV Europeo Europass, en format europeu
http://europass.cedefop.europa.eu

Les sol·licituds sempre es vehiculen a través del Coordinador de Mobilitat
Internacional de l’EASD Llotja (CMI).
Qualsevol sol·licitant que es dirigeixi directament a la institució de destí sense el
consentiment del CMI quedarà automàticament exclòs del procés. Per poder ser
valorat s'ha d'haver presentat tota la documentació relacionada abans.
Si hi ha més demandes de places que les convocades, la CMI seleccionarà els
projectes tenint en compte els criteris establerts a la convocatòria. S’ha de tenir en
compte que molts centres fan també una selecció pròpia de l’alumnat. El fet d’estar
acceptat per la CMI no pressuposa que l’altra també l’accepti. L’acceptació final,

depèn finalment del centre receptor. La resposta, tant si és negativa com positiva,
serà notificada immediatament a l’alumne.
La presentació de la sol.licitud implicarà el coneixement i l’acceptació de la
convocatòria i de la seva normativa.
TERMINIS
L’últim dia per presentar la sol·licitud i enviar per e-mail la documentació de
requerida (en format pdf), en relació al semestre a marxar es:
Alumnes que volen cursar el primer semestre del curs 21-22

31 de març

Alumnes que volen cursar el segon semestre del curs 21-22

15 d’octubre

CRITERIS DE SELECCIÓ
Les sol·licituds seran avaluades pel CMI seguint els criteris següents:
1. Criteris lingüístics (Màxim 30 punts)
2. Carta de motivació (Màxim 10 punts)
3. Currículum (Màxim 20 punts)
4. Dossier (Màxim 40 punts)
La resolució es comunicarà no més tard de dues setmanes després d'acabar el
termini de presentació de la documentació, exposant els resultats als taulells
d’anuncis d’ambdues seus i al web de l'EASD Llotja.
Es podran presentar reclamacions segons la vigent llei de procediment administratiu
i a través del correu electrònic: internacional@llotja.cat
Les places s'assignaran per ordre de puntuació del barem i segons l'ordre de
preferència demanat pel sol·licitant, depenent de la disponibilitat.
EQUIPARACIÓ DELS ESTUDIS I RECONEIXEMENT ACADÈMIC
Abans de la partida, l’estudiant haurà de realitzar conjuntament amb el coordinador
del seu cicle la correlació entre les assignatures a realitzar a la institució de destí i les
realitzades a l’EASD Llotja.

A la tornada l’estudiant haurà de presentar al CMI el document original on figurin les
notes obtingudes, per tal de poder realitzar les equivalències de les qualificacions i
introduir el reconeixement dels crèdits cursats en el seu expedient acadèmic.
DOTACIÓ ECONÒMICA
Els alumnes rebran una beca provinent del Programa Erasmus+ en funció de la
duració de l’estada i el país de destí. El pagament es realitzarà a través de dues
transferència bancàries , la primera, d’un import del 80% del total adjudicat en
presentar el certificat d’arribada del centre d'acollida, i la segona, el 20% restant a la
tornada, un cop l'alumne ha realitzat tots els requisits derivats de la finalització de
l’estada.
Segons el nivell de vida del país la dotació serà de :

A aquest pagaments s'ha d'afegir:
+250 euros/mes per a estudiants que reben una beca.
+100 euros/mes per als alumnes que realitzin pràctiques en empreses.
+Beca per a alumnes amb necessitats especials.
L'incompliment dels tràmits i terminis establerts en la present convocatòria podrà
derivar en la pèrdua de la condició d'estudiant Erasmus, la qual cosa comporta la
devolució total de l'ajuda, la manca de reconeixement acadèmic i el retorn a la
institució d'origen.

TRAMITS A SEGUIR DURANT EL PROCÈS I COMPROMISOS DE L’ALUMNE
L’alumne es compromet a través de la seva sol·licitud, a participar en l'intercanvi.
En cas de fer la renúncia sense justificació, perd el dret a presentar-se a altres
convocatòries. Les raons de la renúncia s’hauran de presentar al Departament de
Mobilitat Internacional, que és qui ha de valorar els termes de la renúncia.

Els alumnes que cursen el 1er curs, abans de realitzar la mobilitat han de presentar
el Butlletí de notes (extret a final de curs pel tutor) per certificar que no tenen
mòduls pendents.
Els estudiants que acceptin la plaça hauran de complir una sèrie de tràmits anteriors
a l'inici de l'estada, durant el període d'intercanvi i en finalitzar-lo i presentar la
documentació que es requereixi per a poder rebre la totalitat de la beca. Aquests
tràmits estan recollits a l’Annex El (Erasmus estudis) i a l’Annex E2 (Erasmus
pràctiques).
L'alumne es compromet a presentar la documentació que requereixi per a la seva
acceptació al centre d’acollida, i a fer tots els tràmits necessaris. Les dates de
presentació de cada centre, s’han de consultar a la web de l’escola corresponent.
L’estudiant ha d’aprovar com a mínim 15 ECTS a la institució de destí , per tal
de percebre l’import de la beca. Aquell estudiant que no compleixi aquest requisit,
haurà de tornar l’import de l’ajut per incompliment de la normativa.
L'acceptació de la plaça suposa el coneixement de les condicions de la convocatòria,
així com dels drets i obligacions dels estudiant

