CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES ERASMUS CICLES FORMATIUS GS.
CURS 2016-17
Bases de la convocatòria
L’objecte d’aquestes subvencions és la realització d’estades formatives, per
part de l’alumnat que cicles formatius de grau superior, en empreses o
institucions ubicades en altres països de la UE o estats associats, amb la
finalitat de conèixer la seva realitat sociolaboral, practicar l’idioma del país
d’acollida i/o l’anglès, i adquirir experiències en la seva especialització.
La dotació econòmica variable segons el país de destinació:
Grupo 1: Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein,
Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa: 300€ / mes
Grupo 2: Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia,
Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia: 250€ /
mes
Grupo 3: Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta,
Polònia, Romania i Macedònia: 200€ / mes
A més els alumnes rebran 100 € mensuals.
La adjudicació de places vindrà determinada pel nombre de places que ens
assignen pel curs 2016-17. En dates properes es concretarà el número definiu
de places disponibles.
QUI POT SOL∙LICITAR UNA BECA ERASMUS-PRÀCTIQUES
Podrà sol∙licitar una beca Erasmus pràctiques l’alumnat de l’ESDA Llotja, de
qualsevol especialitat, què tingui pendents fer les pràctiques curriculars i que
el curs 2015-16 estigui matriculat a:
1r i 2n curs de CFGS
PFC de CFGS
Pels alumnes que tinguin les pràctiques realitzades, es podrà obrir una nova
convocatòria durant el curs 2016-17 si no es cobreixen totes les plaçes.
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REQUISITS DE LES ESTADES
 S’han de dur a terme en empreses o institucions d’altres països de la
Unió Europea i països associats, que puguin oferir llocs de pràctiques
adaptats al perfil professional de l’alumnat participant.
 L’alumnat, recolzat pels tutors de pràctiques, haurà de cercar les
empreses on es desenvoluparan les pràctiques. És molt desitjable que
l'alumne faci un port-folio digital amb el seu treball, per enviar a les
empreses durant la cerca.
 El coordinador de pràctiques Erasmus facilitarà als alumnes els fulls
informatius per tal que les empreses tinguin tota la informació
necessària envers les pràctiques. Els tutors faran el seguiment i gestió
de les pràctiques, de la mateixa manera que es fa a les pràctiques
nacionals.
 La durada mínima de les pràctiques haurà d’ésser de 2 mesos mínim i
màxim 3 mesos. Les estades hauran de desenvolupar-se durant el curs
2016-17 acabant abans del 30 setembre de 2017.

PROCEDIMENT DE SOL∙LICITUD
Abans de presentar la sol∙licitud l'alumne ha de tenir l'acceptació de l'empresa
per realitzar-hi les pràctiques. Per poder participar al programa de mobilitat
Erasmus-pràctiques, l’alumnat sol∙licitant haurà de presentar la documentació
següent:
1. Imprès de sol∙licitud.
2. Projecte educatiu de l'estada i carta de motivació.
3. Documents que acreditin el coneixement d'idiomes (si s'escau).
4. Fotocòpia de dades bancàries.
5. Fotocòpia del DNI o Passaport.
6. Currículum europeu Europass (opcional).
http://europass.cedefop.europa.eu
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TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS
Aquesta és una convocatòria oberta, per tant, el termini de presentació de
sol∙licituds romandrà obert des del dia de la publicació de la convocatòria en la
pàgina web de l'escola fins que totes les places vacants estiguin cobertes.
Durant el curs 2016-17 s’aniran actualitzant la present convocatòria què
romandrà oberta com a màxim fins el 30 de maig de 2017, segons quedin plaçes
o no.
Les sol∙licituds s'hauran de lliurar al despatx de pràctiques de la Seu
St.Gervasi o a la Seu de St Andreu, dins de l'horari d'atenció dels
Coordinadors de Pràctiques Erasmus internacionals, en les següents dates:
-1r termini: fins al 15 de juny de 2016
-2n termini: Des de 15 de setembre fins 30 de maig de 2017

CRITERIS DE SELECCIÓ
Cada sol∙licitud serà valorada en ser lliurada i si compleix tots els requisits, la
sol∙licitud serà admesa i la plaça assignada.
Per seleccionar l’alumnat que rebrà les beques, es valoren els aspectes
següents, ordenats de major a menor importància:
1. Interès del projecte i de l’empresa on es desenvoluparan les pràctiques.
2. Tenir coneixements a nivell de conversa de l'idioma del país que es
pretén visitar o de l'idioma anglès
(el no tenir-los NO serà motiu d’excussió del procediment).
3. Qualificacions de l’expedient acadèmic (no cal presentar-ne cap
certificat) i valoració per part dels professorat de l'actitud
i responsabilitat de l'alumne.

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Les sol∙licituds es resoldran per ordre de lliurament i trimestralment
es publicarà el llistat de places concedides i vacants.
Els alumnes seleccionats i els seus tutors de pràctiques es comprometen
conèixer les bases de la convocatòria i els seus annexos, a complir amb tots els
requisits administratius i fer el seguiment de les pràctiques a les que fa
referència aquesta convocatòria.

