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QUÈ S’HA DE FER PER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ERASMUS+? 

1. SOL·LICITUD I PROCEDIMENT 

 

1.1.  Heu de descarregar el formulari de sol·licitud que podeu trobar en aquesta mateixa 

web. Emplenar el full. Un cop l’heu emplenat amb les vostre dades, l’heu de signar 

amb la vostra signatura digital o imprimir el full i signar-lo manualment. Si heu signat 

el full de forma manual, cal que escanegeu la sol·licitud. Podeu utilitzar l’aplicació 

https://www.camscanner.com/ 

 

1.2. Escanejar el vostre DNI(part de darrera i davant). (https://www.camscanner.com/) 

 

 

1.3. Escanegeu els documents acreditatius dels Certificats Oficials d’Idiomes(poden ser 

certificats de l’EOI, o certificats homologats(Cambridge, Goethe, o altres) que 

tingueu per aportar a la vostra sol·licitud. (https://www.camscanner.com/) 

 

1.4. Envieu la sol·licitud emplenada, amb el vostre DNI escanejat i els Certificats Oficials 

d’Idiomes escanejats al correu electrònic,  

mobilitatinternacionalronda@gmail.com. Cal que feu un sols correu electrònic 

amb tota la documentació(sol·licitud, DNI escanejat i certificats d’Idiomes) i que en 

l’assumpte del correu hi poseu Beques Erasmus alumnat, el nom del cicle formatiu 

que esteu cursant i el torn(matí o tarda).    

   

2. TERMINI DE PRESENTACIÓ: Del 17/11/20 al 26/11/20. 

 

3. REQUISITS PREVIS: 

3.1. Ser alumne/a matriculat en els Cicles Formatius. 

3.2. No haver estat sancionat/da per cap Conducta Contrària a la Convivència. 
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2. CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ-SOL·LICITUDS ERASMUS+ 

 

 
30% Valoració acadèmica 

Expedient acadèmic-Mitjana de notes assolides en els 
mòduls professionals cursats. 
La nota mínima obtinguda en cadascun dels Mòduls 
professionals ha de ser de 5. 
 

 
 
 
 
50% Valoració de l’actitud 

 
 
Informe de l’equip docent en relació a la valoració: 

✓ Responsabilitat i interès per la feina 
✓ Qualitat en el treball 
✓ Col·laboració 
✓ Mètode, ordre i higiene en el treball 
✓ Assistència i puntualitat 
✓ Acceptació de les normes 
✓ Coneixements professionals 

 

 
20% Nivell de llengua 
estrangera 

 
Cal un nivell A2/B1 mínim de coneixement d’una llengua 
estrangera, principalment l’anglès. En cas de no tenir 
cap certificat es pot validar el nivell de la llengua. 
 
Baremació del nivell de llengua estrangera: 
-Nivell B1- 5 punts 
-Nivell de quart de l’EOI-7 punts 
-Nivell B2- 10 punts 
 

Alumnat amb menys oportunitats: La Comissió de mobilitat atorgarà fins a 0.50 punts 
addicionals a l’alumnat sol·licitant que per la seva situació personal, social o 
econòmica disposi de menys oportunitats per participar en accions de formació 
internacional. 

Es realitzarà un seguiment de l’alumnat becat durant el període anterior a la 
realització de l’estada. En el cas d’un alumne/a seleccionat sigui sancionat per una 
Conducta Contrària a la Convivència o les seves qualificacions siguin inferiors a 5 es 
procedirà a la revisió de la seva  baremació.   

 

 


