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PROJECTE DE MOBILITAT INTERNACIONAL  

ERASMUS+ 
 

Curs 2021-2022 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU 

MITJÀ PER A LA REALITZACIÓ PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER 

 

Convocatòria 2022 per participar del projecte de mobilitat internacional de l’Institut Provençana, 

consistent en la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT), a països 

participants en el programa Erasmus+ per a l’alumnat cicles formatius de grau mitjà. 

 

Número de beques: 8 places 

Destinataris: Alumnat de 2n d’un CFGM. 

 

Lloc: Administració i gestió: França, Països Baixos i Portugal. 

Comerç i màrqueting: Àustria, França, Països Baixos i Portugal. 

Edificació i obra civil: Itàlia. 

Informàtica i comunicacions: Països Baixos i Portugal. 

Química: Itàlia. 

L’estada es realitzarà en les diferents destinacions en funció de l’especialitat cursada per 

l’alumnat, amb el consentiment de l’entitat receptora. 

  

Durada: màxim 30 dies de pràctiques. 

 

Període: Del 23 de maig al 21 de juny del 2022 aproximadament. 

 

Condicions generals 

Les beques s’atorgaran únicament a l’alumnat que reuneixen els següents requisits: 

• Alumnat de 2n CFGM.  

• Tenir el DNI o NIE vigent. 

• Tenir un bon nivell en la llengua instrumental de la mobilitat (recomanable B1). 

• Haver demostrat un bon rendiment acadèmic. 

 

Procés de selecció 

L’ alumnat aspirant haurà de presentar la documentació següent: 

• Sol·licitud d’inscripció mitjançant un formulari a la web de l’Institut. 

• Currículum Vitae en format Europass en la llengua instrumental de la mobilitat. 

• Carta de motivació explicant motius per a participar del programa de mobilitat. 

• Acceptació de la Carta de compromís del participant. 

 

Es convocarà l’alumnat per a la realització d’una entrevista personal i una prova en anglès o la 

llengua instrumental de la mobilitat. 

• L’alumnat consultarà el dia i hora assignats per a la realització de l’entrevista i la prova 

d’idiomes. No presentar-se el dia i hora assignada suposarà la renúncia del sol·licitant a 

participar en el procés de selecció. 

https://forms.gle/baHH39HDM1MM6Yaz5
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• Un cop finalitzades les entrevistes i les proves, es publicarà una llista amb la puntuació 

de cada candidat.  

 

Criteris de selecció 

Els criteris de selecció per concedir la beca seran: 

• Mitjana de les UF avaluades durant el primer curs (màxim 10 punts) 

• Domini de la llengua instrumental de l’estada (màxim 10 punts) 

• Entrevista personal (20 punts). 

• Informe de l’equip docent (màxim 20 punts) 

• Títols oficials d’idiomes (màxim 2 punts per cada títol) 

• Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (5 punts) 

• Alumnat amb beca per a ensenyaments postobligatoris el curs anterior (5 punts) 

 

Es donarà prioritat a l’alumnat que no hagi participat en una en el projecte de mobilitat del 

centre en els 2 cursos anteriors. 

 

Calendari 

− Presentació de sol·licituds: fins al 11 de novembre de 2021. 

− Publicació d’horaris de la prova de llengües: 16 de novembre de 2021. 

− Realització de l’entrevista personal: del 22 de novembre al 3 de desembre de 2021. 

− Realització de la prova de llengües: del 22 de novembre al 3 de desembre de 2021. 

− Publicació de la llista provisional amb la puntuació dels candidats: 20 de desembre de 

2021. (data màxima prevista). 

− Període de reclamacions: 20 i 21 de desembre de 2021. 

− Publicació de la llista definitiva amb la puntuació dels candidats: 12 de gener de 2022. 

(data màxima prevista). 

 

Tota la informació es publicarà a la taulell d’anuncis de l’Institut. La llista amb la puntuació 

definitiva es publicarà també a la pàgina a web de l’institut. 

 


