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Convocatòria de Beques Erasmus + 

FCT Unió Europea

Cicle Formatiu de Grau Superior.Curs 2021-2022

DEPARTAMENT SSC/Sanitat

(EDUCACIÓ INFANTIL, INTEGRACIÓ SOCIAL,

HIGIENE BUCODENTAL)

El programa Erasmus és un programa europeu que subvenciona diferents accions. La

relacionada amb formació professional són les  estades de l’alumnat 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 se denomina Mobilitat d’estudiants per a pràctiques. 

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

contribuir a que les persones s’adaptin a les exigències del mercat laboral a escala

comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin  la seva comprensió de l’entorn

econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireixen experiència laboral. 

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 del període complet de pràctiques a l’estranger, és a

dir, tres mesos.

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

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

manutenció ) derivades de l’estada a l’estranger. A la convocatòria 2020 la quantia de les

beques per a pràctiques en empresa ascendeix a 350 € per cada mes d’estada  ( Alemanya,

Itàlia,... encara que aquesta quantitat pot variar en funció del país de destí).
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Objecte de la convocatòria

Selecció d’estudiants del CFGS d’Educació infantil/ d’Integració Social / Higiene

bucodental que volen participar en el programa Eramus+.

En aquesta convocatòria l’alumnat podrà ser beneficiari de la següent ajuda de

mobilitat amb finançament en el Programa “Erasmus +” durant el curs 2021-22:

• 4 beques amb finançament del Programa “Erasmus +” de mobilitat

d’estudiants per fer pràctiques en empreses de la Unió Europea.

Persones destinatàries

Alumnat matriculat a l’IES Mossèn Alcover en el CFGS d’Educació infantil, d’Integració

Social o Higiene Bucodental, que hagi de realitzar la Formació en centres de treball (FCT)

en el curs 2021-22

Requisits per participar en la selecció:

-    Haver cursat els mòduls de primer curs dels cicles formatius de grau superior a 

      l'IES Mossèn Alcover i tenir-los aprovats.

- Estar matriculat als mòduls de segon curs del cicle  de l’IES Mossèn Alcover en

el CFGS d’Educació infantil/Integració Social/Higene Bucodental i tenir

possibilitats de superar els mòduls de segon (excepte fct i projecte)

- 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.

- Presentar la sol·licitud i la documentació en el termini previst a les oficines del

centre i al e-mail del departament.



2020-1-ES01-KA103-078219 

Criteris de selecció

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

presidida per la Direcció del centre, o persona en qui delegui, cap d’estudis de nocturn,

persona responsable del programa Erasmus +, i les persones tutores FCT de cada cicle.

L'alumnat  passarà un procés de selecció on es valorarà: 

-  L’expedient acadèmic de l’alumne/a (nota mitjana del 1r curs).

- L’assistència regular a les classes del 1r curs.

- La Competència lingüística: coneixement dels diferents idiomes de la Comunitat

Europea i de l’idioma del país en què es realitzaran les pràctiques. 

- L’entrevista personal en què es determinaran:

o Les característiques individuals de cada aspirant (responsabilitat, grau

de maduresa, autonomia de l’alumne/a, etc.).

o L’interès i la motivació per realitzar pràctiques en un país estranger.

o La implicació i participació en la preparació de la mobilitat.

o L’aptitud per realitzar pràctiques en un país estranger (motivació i

caràcter adequat a l’experiència de viure tres mesos en una ciutat

estrangera i al sector professional on desenvoluparà el seu treball).

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

l’IES. Contra aquesta resolució les persones interessades podran presentar una sol·licitud

de revisió, davant la direcció del centre, en el termini de 5 dies. Posteriorment es publicarà

la resolució definitiva. 

Quantia de les beques

Les ajudes del programa Erasmus + de mobilitat d’estudiants per realitzar les pràctiques

en empreses de la Unió Europea dependran del nivell de vida del país de destinació, segons

els tres grups que es descriuen a continuació:
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Grupo 1 Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein,
Luxemburg, Noruega,  Regne  Unit  i Suècia 

300€ / mes 

Grupo 2 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Espanya, França, Grècia,
Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal.

250€ / mes 

Grupo 3 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria,
Letònia,  Lituània, Polònia,  República Txeca, Romania,
Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia.

200€ / mes

A aquestes ajudes s’hi ha de sumar una ajuda addicional de 100€ mensuals. Aquesta ajuda

és incompatible amb l’ajuda addicional pels estudiants amb menys recursos  (200 euros).

També es contemplen ajudes addicionals en el cas d’estudiants amb necessitats educatives

especials. 

Exemple: Alumne/a que realitza la seva estada a Alemania:

cas 1. 250  euros /mes  per estar al grup 2 + l'ajuda addicional de 100 euros mensuals.

Duració de tres mesos. Total beca: 1050 euros

cas 2. 250 euros/mes per estar al grup 2+ ajuda addicional pels estudiants amb menys

recursos ( beca MEC al llarg del curs anterior) de 200 euros. Duració de tres mesos. Total

beca: 1350 euros.

Període de l’estada

Les ajudes econòmiques es concedeixen per un màxim de tres mesos. En cas que el període

de pràctiques superi aquest termini, les despeses aniran a compte de l’alumnat.

Serà responsabilitat de l’alumnat la recerca de l’allotjament i el mitjà de transport. A més,

l’alumnat haurà de disposar de la targeta sanitària europea i el certificat de penals.

Per altra banda, l’alumnat ha de signar la declaració d’intencions i compromís de la

mobilitat.
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Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà del 20 d'octubre al 2 de novembre , ambdós
inclosos. 

• La sol·licitud i la declaració d’intencions i compromís s’ha de presentar a les
oficines del centre. 

• El currículum vitae europass i els documents justificatius de cursos, titulacions
id iomes , . . . . s ’ha d ’env iar per correu a l ’ adreça de l departament :
departamentssc@gmail.com  .

La sol·licitud es considerarà vàlida quan tots els documents hagin estan lliurats a oficines i
al correu dins el termini de sol.licitud.

Documents necessaris per participar en el procés de selecció

 Sol·licitud de participació.

 Declaració d’intencions i compromís.

 Curriculum vitae Europass (amb fotografia). 

https://europa.eu/europass/es

S'han d'adjuntar els documents acreditatius de les titulacions ( idiomes, monitor

de temps lliure, cursos,....)

Dades importants

Sol.licitud:  18 d'octubre al 2 de novembre de 2021

Publicació  so.licituds admeses i horari entrevistes individuals: 5 de novembre de 
2021

Entrevistes individuals: 11 de novembre de 2021

Publicació resultats provisionals: 12 de novembre de 2021

Reclamacions: 15-19 de novembre de 2021 

Publicació resultats definitius: 22 de novembre de 2021

"El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es
responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información

aquí difundida.
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