
Convocatòria  de  Beques Erasmus+ de  Formació  Professional  per  a  la
realització de pràctiques en empreses de la UE durant el curs 2019-2020.
Projecte EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410)

El programa Erasmus+ és un programa europeu que té com a objectiu atendre

les  necessitats  d’ensenyament  i  aprenentatge  de  tots  els  participants  per

realitzar estudis i pràctiques a l’estranger. A més ajudarà a les institucions de

Formació  Professional  a  crear  associacions  estratègiques  amb  altres

organitzacions i empreses i establir així relacions sòlides amb el món laboral.

En  general,  contribuirà  a  millorar  les  possibilitats  de  feina  i  les  habilitats

personals i,  d’aquesta manera,  a potenciar  la competitivitat    de l’economia

europea.

El  programa  subvenciona  diferents  accions.  La  relacionada  amb  formació

professional són les estades d’alumnes per a la realització de pràctiques en

empreses (mòdul de FCT) o centres de treball d’un altre país europeu. Aquesta

participació en el programa s’anomena Mobilitat d’estudiants per a pràctiques.

Aquesta estada en una empresa o centre de treball estranger té com a finalitats

contribuir a l’adaptació a les exigències del mercat laboral a escala comunitària,

l’adquisició  d’aptituds  específiques i  la  millora  de  la  comprensió  de  l’entorn

econòmic  i  social  del  país  en  qüestió.  Aquestes  pràctiques  poden  anar

acompanyades,  en  cas  necessari,  de  cursos  de  preparació  o  de  cursos

d’actualització en la llengua d’acollida o de treball. El centre sol·licita ajudes per

a la realització d’una part del període de pràctiques formatives a l’estranger.

Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals

derivades de la mobilitat    dels estudiants (despeses de viatge, allotjament,

manutenció i assegurança)

L’IES Josep Maria Llompart durant el curs 2019-20 participa en el projecte a

través  del  consorci  de  la  Conselleria  d’Educació  i  Universitat  de  les  Illes

Balears.



1. Objecte de la convocatòria

Oferir  l’oportunitat  a  l’alumnat del  CFGM de Cures Auxiliars  d’Infermeria  de

l’IES  Josep  Maria  Llompart  de  realitzar  estades  formatives  de  qualitat  en

empreses europees (forma part del mòdul de FCT).

2. Requisits dels destinataris

Alumnat  matriculat  a  l’IES Josep Maria  Llompart  en  el  CFGM que  hagi  de

realitzar la Formació en centres  de treball (FCT) en el curs 2019-20.

Requisits per participar en la selecció:

 Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país participant

en  el  programa.  Els  estudiants  estrangers  no  comunitaris  hauran

d’acreditar  la  condició  de  residents  a  Espanya  durant  el  període  de

realització de la mobilitat,  quedant exclosos de ser beneficiaris de les

ajudes els que es trobin en situació  d’estada o residència per estudis.
 Estar matriculat al primer curs del CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria

a l’IES Josep Maria Llompart i  voler realitzar el segon curs de l’esmentat

cicle durant el curs escolar 2019-2020.
 Haver  superat  tots  els  mòduls  formatius  abans  del  començament  de

l’estada i complir els requisits d’accés   a les pràctiques formatives.
 Presentar la sol·licitud i la documentació en el termini previst.

3. Durada i país de l’estada

L’estada formativa s’oferirà per al període de novembre - desembre de 2019.

Els països de destí de les últimes estades han estat Itàlia i Finlàndia, tot i que hi

ha possibilitat d'altres destins. Sempre que sigui possible, el centre respectarà

l’ordre  de  prioritat  de  països  de  destí  assenyalats  per  l’alumne  en  el  full

d’inscripció  al  procés  de  selecció.  No  obstant  això,  es  demana  a  l’alumne

flexibilitat si el centre li ofereix un altre país de destí.

El centre, amb l’ajuda dels socis intermediaris, cercaran l’empresa que millor

s’adapti a les característiques, el perfil professional i el nivell d’idioma de cada

alumne.



4. Informació i orientació sobre el projecte

Els alumnes interessats a participar en aquest projecte disposen d’informació

sobre  tots  els  aspectes  relatius  a  aquesta  convocatòria,  a  la  pàgina  web

erasmus del centre.

5. Inscripció al procés de selecció

Per  participar  en  el  projecte,  l’alumne  ha  d’emplenar  l’imprès  de  sol·licitud

d’inscripció   al   procés   de   selecció  que  figura  a  l’annex  1  d’aquesta

convocatòria.

Les sol·licituds s’han de presentar a la Secretaria del centre, juntament amb

una fotocòpia del DNI, abans del dia 31 de Maig de 2019.

Documents necessaris per participar en el procés de selecció:

 Sol·licitud de participació
 Curriculum vitae Europass en anglès (amb fotografia).
 Passaport de llengües Europass
 Carta de motivació en anglès i segons la plantilla de l’Europass

6. Criteris de selecció

Per la valoració de les sol·licituds i l’adjudicació de les beques es constituirà

una comissió  presidida  pel  Director  del  centre,  o  persona  en qui  delegui,  i

integrada per la coordinadora del programa Erasmus +, els tutors de FCT i els

professors del  Departament de Sanitat  que imparteixen docència directa als

alumnes.

Els alumnes passaran un procés de selecció on es valorarà:

 40% Expedient acadèmic:
o L’expedient acadèmic de l’alumne (nota mitjana del 1r curs) (20p)
o L’assistència regular a les classes.(20p)

 20% Competència lingüística:
o Coneixement dels diferents idiomes de la Comunitat Europea i de

l’idioma del  país en què es realitzaran les pràctiques.(20p)
 40% Entrevista personal en què es determinaran



o Les característiques individuals de cada aspirant (responsabilitat,

grau de maduresa, autonomia  de  l’alumne, etc.)(10p).
o L’interès  i  la  motivació  per  realitzar  pràctiques  en  un  país

estranger. (10p)
o La implicació i participació en la preparació de la mobilitat. (10p)
o L’aptitud per realitzar pràctiques en un país estranger (motivació i

caràcter adequat a l’experiència de viure cinc setmanes en una

ciutat estrangera i al sector professional on desenvoluparà el seu

treball). (10p)

7. Publicació de les llistes d’alumnes seleccionats

Una vegada valorades totes les sol·licituds es publicarà la resolució a la web de

l’IES. Contra aquesta resolució els interessats podran presentar una sol·licitud

de revisió, davant la direcció del centre, en el termini de 3 dies.

8. 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. Elaborar i aportar al centre educatiu, un cop finalitzada l’estada i en el

termini  màxim  d’una  setmana,  la  documentació  que  el  centre  li

demani.
3. Participar,  sempre  que  sigui  possible,  en  les  futures  activitats  de

difusió del projecte que el centre organitzi.
4. Un cop presentada la sol·licitud d’ajuda i participació en el projecte,

NO es pot renunciar a l’estada formativa, excepte en casos de força

major degudament justificats amb documents oficials.

9.  Cobrament de l’ajut

El centre transferirà a l’alumne el 80% de l’ajut abans de la seva partida. El

20% restant serà pagat a l’alumne quan finalitzi les pràctiques i lliuri la memòria



corresponent;  sempre  i  quan  el  Consorci  hagi  fet  efectiva  l’assignació

pressupostària corresponent al centre.

10.  Assegurança

El centre educatiu contractarà una pòlissa d’assegurança pels  alumnes que

participen  en  el  Programa  Erasmus+  que  cobreix,  entre  altres,  els  riscs

d’accident en el treball, responsabilitat civil, despeses  mèdiques i cobertura de

viatges, durant l’estada de l’alumne en el país d’acollida.

Així mateix, l’alumne està obligat a sol·licitar i portar amb ell la Targeta Sanitària

Europea.

11.  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  un alumne 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 que la renúncia es produeixi per motius personals i no justificats un

cop  començada  l’estada  en  el  país  de  destí,  l’alumne,  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.

12.  Alumnes  menors  d’edat:  hauran  d’adjuntar  una  autorització

paterna

Palma, 13 de maig de 2019



ANNEX 1
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ BEQUES

ERASMUS+
Projecte EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410)

Llinatges i nom:

DNI:

Data de Naixement:

Adreça postal:

Telèfon:

Cicle formatiu de grau mitjà:

País de preferència per a realitzar la FCT:

1-

2-

3-

Experiència laboral anterior:

Altres estudis:

Palma, a de de 2019

Signatura



ANNEX II

AUTORITZACIÓ PER A DEMANAR UNA BECA ERASMUS + CURS 2019-
2020

Projecte EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410)

Dades del pare / mare / tutor (a)

Nom:                                                  Cognoms:

DNI:

Dades del pare / mare / tutor (a)

Nom:                                                  Cognoms:

DNI:

Manifesta(en) que  en  l’exercici  de  la  pàtria  potestat  o  tutela  que  tenen
legalment atribuïda, autoritzen al seu fill(a) menor.

Nom:                                                  Cognoms:

DNI:

Signat Signat

A Palma a de de 2019


