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Convocatòria d’ajudes Erasmus+ per a CFGS per a realitzar pràctiques a 

empreses de la UE pel curs 2022-23 

 

El CIFP Son Llebre promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea,  

en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per 

aquest motiu, des del curs 2018-2019, el centre participa en projectes de mobilitat per a 

alumnat de cicles formatius de grau superior finançats per la UE. 

 

1. Objectiu del projecte.  

Oferir l’oportunitat a l'alumnat del CIFP Son Llebre, que està cursant el 2n curs dels cicles 

formatius de grau superior que s’imparteixen al centre, de realitzar estades formatives de 

qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul de FCT.  

 

2. Requisits dels beneficiaris.  

L'alumnat que vulgui participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents 

requisits:  

 Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un dels països participants en el 

programa Erasmus+ de la UE.  

 Estar matriculat en el 2n curs d’algun dels cicles formatius de grau superior que 

s’imparteixen en el nostre centre.  

 Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir 

els requisits d’accés a les pràctiques formatives.  

 Realitzar la prova de nivell d’anglès que es realitzarà en el nostre centre.  

 Presentar la sol·licitud i la documentació en el termini previst.  

 

3. Durada i país de l’estada.  

La durada prevista de l’estada formativa serà de 3 mesos (92 dies de durada) i tendrà lloc, 

aproximadament, entre el 20 de març i el 20 de juny de 2023.  

Els països de destí dependran de les possibilitats de signar conveni amb les empreses d’aquests 

països. Sempre que sigui possible, el centre respectarà l’ordre de prioritat de països de des tí 

assenyalats per l’alumnat en el full d’inscripció al procés de selecció i cercarà l’empresa que 

millor s’adapti a les característiques, el perfil professional i el nivell d’idioma de l’alumnat. No 

obstant, en cas que no sigui possible, es demana a l’alumnat flexibilitat si el centre li ofereix un 

altre país de destí. 
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4. Nombre de beques a adjudicar.  

En el marc d’aquest projecte, per aquest curs escolar 2022-2023 disposem de 3 beques per a 

realitzar les pràctiques formatives a empreses europees. 

 

5. Informació i orientació sobre el projecte.  

L'alumnat interessat en participar en aquest projecte, disposa d’informació sobre tots els 

aspectes relatius a aquesta convocatòria, en la pàgina web del centre https://cifpsonllebre.cat/  

(apartat Erasmus+). 

A més, durant el curs escolar, la coordinadora de mobilitat del centre i les tutores i tutors de 

FCT, realitzaran amb l'alumnat interessat diferents reunions informatives sobre el projecte i la 

seva participació.  

 

6. Inscripció al procés de selecció.  

Per participar en el projecte, l’alumnat ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud d’inscripció al 

procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria, així com també l’annex 2 

referent a l’autorització dels drets d’imatge. La documentació a lliurar (Annex 1 i Annex 2) s’ha 

de presentar a la Secretaria del centre, juntament amb una fotocòpia del DNI o tarja de 

residència. S’ha de remetre per mail a la coordinadora Erasmus+ (rmunoz@cifpsonllebre.cat), el 

currículum Europass amb fotografia recent inclosa (https://europa.eu/europass/es/create-

europass-cv) i la Carta de motivació https://europa.eu/europass/es/create-europass-cover-letter, 

en el període comprès entre el 23 de febrer i el 28 de febrer de 2023 (ambdós inclosos).  

 

7. Procés i criteris de selecció de l’alumnat.  

Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada, l'alumnat participant es 

seleccionarà tenint en compte el següent barem:  

a)  El nivell acadèmic assolit en el centre educatiu, que s’obtindrà de la mitjana entre la 

nota mitja del 1r curs i la nota mitja del 1r trimestre del 2n curs. Suposarà el 20% de la 

puntuació total. 

b) La maduresa personal i l’interès per realitzar part de les pràctiques formatives en 

empreses de la UE, que es valorarà mitjançant una entrevista personal. Suposarà el 

50% de la puntuació total. 

c)  L’actitud demostrada des de l'inici del curs. Suposarà el 20% de la puntuació total.  

d) La competència lingüística de l’alumnat en llengua del país d’acollida que s’acreditarà 

mitjançant certificat oficial. Suposarà el 10% de la puntuació total. 

L'alumnat que en l'apartat b) i c) tengui una nota inferior a 5, i a criteri de la comissió de 

selecció, pot quedar directament exclòs del procés de selecció, ja que s’entén que si no té 

https://cifpsonllebre.cat/
mailto:rmunoz@cifpsonllebre.cat
https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv
https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv
https://europa.eu/europass/es/create-europass-cover-letter
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l'actitud adequada i la suficient maduresa personal, no pot assumir satisfactòriament l’estada 

formativa.  

D’acord amb els criteris esmentats anteriorment, resultarà admès l'alumnat que obtingui major 

puntuació, tenint en compte que el centre disposa de 3 beques.  

 

8. Publicació de les llistes d’alumnat seleccionat 

Tenint en compte la baremació exposada en l’apartat anterior, la coordinadora de mobilitat, 

publicarà el 3 de març de 2023, la llista provisional d’alumnat seleccionat i exclòs, a més de 

la llista d’alumnat en reserva que queda per cobrir els abandoname nts i renúncies que puguin 

succeir.  

 

9. Obligacions que comporta la participació en el projecte  

El fet de participar en el projecte comporta, entre d’altres, les següents obligacions i 

compromisos per part de l’alumnat:  

 

1. Aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el 

funcionament de l'empresa d'acollida, així com mantenir, durant tota l’estada, una 

comunicació fluïda amb el centre educatiu aportant les dades que es sol·licitin (relació 

de tasques, imatges...etc.).  

2. Assumir la responsabilitat que pertoca i fer-se càrrec de les despeses que pugui 

ocasionar el mal ús de l’allotjament, la maquinària que utilitzen a l’empresa, el lloguer 

de bicicletes o vehicles, etc.  

3. Elaborar i aportar al centre educatiu, un cop finali tzada l’estada i en el termini màxim 

d’una setmana, la documentació que el centre li demani (Annex 3).  

4. Realitzar l’avaluació inicial i final d’anglès o de la de llengua de treball a la plataforma 

OLS de la Comissió Europea i participar en el curs on-line durant la seva estada.  

5. Participar, sempre que sigui possible, en les futures activitats de difusió del projecte 

que el centre organitzi.  

6. Un cop presentada la sol·licitud d’ajuda i participació en el projecte, NO renunciar a 

l’estada formativa, excepte en casos de força major degudament justificats amb 

documents oficials.  
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11. Dotació econòmica de l’estada.  

L’alumnat participant en aquest projecte, rebrà una ajuda econòmica en funció del grup que 

correspongui al país d’acollida segons la classificació següent:  

Grup 1 
Països del Programa amb costos de vida més alts 

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, 

Suècia 

310€/mes 
 

Grup 2 
Països del Programa amb costos de vida mitjans 

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països 

Baixos, Portugal 

260€/mes 
 

Grup 3 
Països del Programa amb costos de vida més baixos 

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, 

Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia, Turquia  

210€/mes 

 

 

A aquesta quantitat se li ha de sumar l’import de 150€ mensuals pel fet de realitzar mobilitats 

per a pràctiques en empreses. 

 

Per alumnat d’entorns desfavorits, es finançarà amb fons de la UE una quantitat de 250 € 

sempre que es trobin la situació següent: 

 Haver estat beneficiari d'una beca d'estudis de caràcter general de l’Administració 

General de l’Estat per realitzar estudis universitaris i altres estudis superiors. 

 Tenir la condició de refugiat o amb dret a protecció subsidiària o haver presentat 

sol·licitud de protecció internacional a Espanya.  

 Tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat amb grau igual o superior al 

33%. 

Aquest ajut és compatible amb l'ajut addicional de 150€ / mensuals per realitzar mobilitats per 

a pràctiques en empreses. No obstant això, els estudiants d'entorns desfavorits que realitzin 

pràctiques en empreses tindran dret a percebre la quantitat addicional de 2 50€ mensuals enlloc 

de la de 150€. 

L'alumnat i/o la seva pròpia família haurà d’assumir les despeses no cobertes per l’ajuda abans 

esmentada.  

 
12. Cobrament de l’ajuda.  

El centre transferirà a l’alumnat abans de partir el 80% de l’ajuda. El 20% restant s’abonarà 

després d’haver tornat i lliurat l’informe final i la documentació pertinent.  
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13. Assegurança.  

L'alumnat que participa en el Programa Erasmus+ haurà de contractar una pòlissa 

d’assegurança que cobreixi, entre altres, els riscs d’accident en el treball, responsabilitat civil, 

despeses mèdiques i cobertura de viatges, durant l’estada en el país d’acollida. Aquesta 

assegurança va a càrrec del centre. Així mateix, l’alumnat està obligat a sol·licitar i portar la 

Tarja Sanitària Europea. 

 

14. Curs de preparació lingüística i cultural  

Tot l'alumnat participant en el projecte està obligat a participar activament en les activitats de 

la Plataforma OLS de la Comissió Europea, així com totes les que s’organitzin en el nostre 

centre. Aquesta preparació constarà de:  

 Avaluació inicial per conèixer el nivell de coneixement de l’idioma del país d’acollida, 

que es realitzarà abans de partir.  

 Curs lingüístic on-line que es farà durant l’estada de l’alumnat. 

 Avaluació final per conèixer el nivell assolit un cop ha tornat de l’estada.  

 

15. Renúncia a l’estada  

D’entrada, un cop presentada la sol·licitud d’ajuda, NO es pot renunciar a l’estada formativa, 

excepte en casos de força major degudament justificats amb documents oficials. Si l'alumnat 

renuncia abans de partir per motius personals i no justificats , s’haurà de fer càrrec de les 

despeses que ocasioni la seva renúncia. En el cas de que la renúncia es produeixi per motius 

personals i no justificats un cop començada l’estada en el país de destí, l’alumnat, a més de 

retornar l’import de l’ajuda que ja haurà cobrat, s’haurà de fer càrrec de les despeses que la 

seva renúncia pugui ocasionar.   

 

 

 

 

 

 

 

Marratxí, 23 de febrer de 2023 
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ANNEX  1 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE L’ALUMNA T AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER AL 

PROJECTE ERASMUS+ DE CFGS. Curs 2022-23 

Nom i llinatges: 

DNI Data naixement  Nacionalitat 

Adreça 

Codi postal    Localitat 

Telèfon contacte 1    Telèfon contacte 2   Correu electrònic   

 

Cicle formatiu de Grau Superior: 

  

 

EXPOSO: 

1. Que estic interessat/da en realitzar el mòdul de Formació en Centres de Treball en una 

empresa o empreses de la Unió Europea, dins el marc del Projecte: 2021-1-ES01-KA131-

000004487 del Programa Erasmus+ 

2.Que els països de preferència per fer l’estada són:   1.- ____________________________ 

       2.- ____________________________ 

       3.- ____________________________ 

3. Que parlo les següents llengües estrangeres (indicar el nivell: bàsic-intermedi-avançat): 

  __________________________________________________________________________ 

4. Que les meves motivacions per voler participar en el projecte i realitzar pràctiques a  

 l’estranger són: ___________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

Per això, 

SOL.LICITO: 

Formar part del procés de selecció per a la participació en l’esmentat projecte. 

 

Pla de na Tesa, _______ de ________________ de 2023 

Signatura de l’alumna/e      
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ANNEX 2 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

 

D./Dña.……………………………………………………………, con DNI/NIE/Pasaporte nº ……………………………., 

entiendo que las fotografías, secuencias filmadas o grabadas (imágenes y/o sonido) y 

entrevistas como participante en el proyecto Erasmus+ del CIFP Son Llebre pueden ser 

ocasionalmente utilizadas en materiales promocionales o informativos con los siguientes fines 

educativos, y en ningún caso con fines comerciales ni cediendo mis datos a terceros:  

• Promoción del proyecto Erasmus+ a través de página web, redes sociales y presentaciones. 

• Conferencias. 

• Presentaciones educativas. 

• Vídeos educativos. 

● … 

 
 Doy mi consentimiento para la utilización, publicación y/o reproducción de imágenes, 

grabaciones y entrevistas de mi persona. 

 No doy mi consentimiento para la utilización, publicación y/o reproducción de imágenes, 

grabaciones y entrevistas de mi persona. 

 

Además, se me consultará sobre el uso de las fotografías, grabaciones de vídeo o entrevistas 

para cualquier otro propósito que no sea el que se menciona anteriormente. 

 

No hay límite de tiempo para la validez de esta versión, ni existe una limitación geográfica 

sobre dónde se pueden distribuir estos materiales. 

 

Al firmar este formulario, reconozco que he leído y entendido completamente la información 

anteriormente expuesta. 

 
En …………………………………, a …………. de ………………………….. de 20….. 

 
 

 
Fdo.: …………………………………………………                              

 

 


