
                                                

 

 

CONVOCATÒRIA DE BEQUES ERASMUS+ PER A LA REALITZACIÓ DE 

PRÀCTIQUES FORMATIVES EN EL MARC DEL PROJECTE EUROFP BALEARS 

VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104) 

 

L’IES Mossèn Alcover promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat 

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

de grau mitjà. Per aquest motiu l'escola participa del consorci format per centres d'ensenyament 

de formació professional de les Illes Balears, coordinat per la Conselleria d'Educació de les Illes 

Balears, a través dels Serveis de Projectes Lingüístics. 

 

1. Objectiu de la convocatòria 

Oferir l’oportunitat als alumnes recent titulats de CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria de realitzar 

estades formatives extra curriculars de qualitat en empreses europees, per aprofundir i ampliar 

els continguts curriculars del cicle formatiu que han cursat. 

 

2. Requisits dels destinataris 

Els alumnes que vulguin 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 matriculats en el 2n curs del CFGM Cures auxiliars d’infermeria en el present 

curs acadèmic. 

- Ser aptes al mòdul FCT i estar en condició de titular en el moment que es realitzin 

les mobilitats. 

- Passar la prova de nivell de l’idioma de treball, que es realitzarà en el nostre centre. 

- No tenir cap amonestació. 

 



                                                

 

 

3. Equitat i inclusió 

El programa Erasmus+ té per objectiu promoure l'equitat i la inclusió, facilitant l'accés dels 

participants que procedeixen d'entorns desafavorits i tenen menys oportunitats que els seus 

companys, quan la situació desfavorable els limiti o els impedeixi la participació en activitats 

transnacionals per motius tals com:  

• Discapacitat (és a dir, participants amb necessitats especials): persones amb 

discapacitats mentals (intel·lectuals, cognitives, d'aprenentatge), físiques, sensorials o 

d'altres tipus.  

• Dificultats educatives: joves amb dificultats d'aprenentatge, persones que abandonen 

els estudis prematurament, adults poc qualificats, joves amb baix rendiment acadèmic.  

• Obstacles econòmics: persones amb baix nivell econòmic, amb ingressos baixos o 

dependents de l'assistència social, joves en situació de pobresa o de desocupació de 

llarga durada, persones sense llar, que tenen deutes o s'enfronten a problemes 

financers.  

• Diferències culturals: immigrants, refugiats i els seus descendents, persones 

pertanyents a minories ètniques o nacionals, persones amb dificultats d'adaptació 

lingüística i inclusió cultural.  

• Problemes de salut: persones amb problemes de salut crònics, malalties greus o 

afeccions psiquiàtriques.  

• Obstacles de caràcter social: persones que s'enfronten a discriminació per raó de 

gènere, edat, pertinença a un determinat grup ètnic, religió, orientació sexual, 

discapacitat, etc., persones amb competències socials limitades o amb comportaments 

antisocials o de risc, persones que es troben en una situació precària, (ex)delinqüents, 

(ex) drogadictes, (ex) alcohòlics, progenitors joves o solters, orfes.  

• Obstacles geogràfics: persones procedents de zones remotes o rurals, persones 

residents a illes petites o regions perifèriques, persones procedents de zones urbanes 

problemàtiques, persones procedents de zones amb serveis públics escassos (transport 

públic limitat, instal·lacions deficients. 



                                                

 

 

4. Durada i país de l’estada 

La durada de l’estada formativa serà de 5 setmanes aproximadament i es duran a terme al llarg 

del tercer trimestre del curs 2022-23. 

S’ha de tenir en compte que:  

• L’alumne haurà de ser flexible amb la selecció de destí, es pot indicar una preferència 

però els destins dependran de la disponibilitat de socis i empreses intermediàries. El 

centre cercarà l’empresa que millor s’adapti a les competències lingüístiques i 

professionals de cada alumne.  

• Durant la mobilitat, s’oferirà una formació lingüística en línia als alumnes que resultin 

seleccionats a través de la plataforma OLS. En el cas que la plataforma no estigui 

disponible es realitzarà una formació al centre o al país destí. 

• Els països de destí per a aquesta convocatòria encara estan per determinar i depenen 

dels socis i empreses intermediàries. 

 

5. Nombre de beques a adjudicar  

Per a aquest curs escolar 2022-23 disposam de 2 beques. Existeix la possibilitat el nombre de 

beques segons la disponibilitat i demanda de tots els centres que formen part del Consorci 

coordinat per la Conselleria d’Educació. 

 

6. 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 del centre 

http://www.iesmossenalcover.cat 

A més, durant el curs escolar, el coordinador de mobilitat del centre, realitzarà amb els alumnes 

interessats, diferents reunions informatives sobre el projecte i la seva participació. 

 

 

http://www.iesmossenalcover.cat/


                                                

 

 

7. 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, annex 2 en cas de ser menor d’edat i 

adjuntar fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor legal, així com fotocòpia del seu DNI i els altres 

annexes del 3 al 6. 

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

del DNI o targeta de residència. La data límit és el 9 de desembre de 2022 fins a les 14:00. 

Els documents sol·licitats dels alumnes, que en el moment d’entregar-la siguin menors d’edat, 

han d’anar signades per mare/pare/tutor legal, especificant el NIF i nom i llinatges. D’altra 

banda, hauran d’emplenar l’imprès d’autorització de menors d’edat. 

Documents necessaris per participar en el procés de selecció 

• Annex 1: Sol·licitud de participació. 

• Annex 2 (si escau): Autorització per demanar una beca en el cas de menors d’edat. 

• Annex 3: Sol·licitud d’ajuda beca Erasmus+. 

• Annex 4: Compromís d’entrega de documentació. 

• Annex 5: Autorització de drets d’imatge. 

• Annex 6: Autorització de tractament de dades. 

• Carta de motivació en anglès (segons el model que es pot trobar a 

https://europa.eu/europass/es) 

• Curriculum vitae Europass en anglès amb fotografia (segons el model que es pot trobar 

a https://europa.eu/europass/es) 

• Suplement Europass del cicle en castellà i en anglès (https://www.todofp.es/que-

estudiar/logse/sanidad/cuidados-auxiliares-enfermeria.html) 

 

 

 

https://europa.eu/europass/es
https://europa.eu/europass/es


                                                

 

 

8. Criteris de selecció 

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

presidida per el Director del centre, o persona en qui delegui, i integrada pel coordinador del 

programa Erasmus+, la cap d’estudis de FP i les tutores de FCT. 

Els alumnes passaran un procés de selecció on es valorarà:  

a) Expedient acadèmic (puntuació màxima 30 punts). El nivell acadèmic assolit en el centre 

educatiu, que s’obtindrà de la nota mitja del curs. 

b) Nivell d'idioma (puntuació màxima 20 punts). La competència lingüística de l’alumne en 

la llengua de treball, que serà avaluada mitjançant una prova de nivell d’idioma que es 

realitzarà en el nostre centre. 

c) Valoració de l’equip docent (puntuació màxima 50 punts). Es valora la maduresa 

personal i l’interès per realitzar part de les pràctiques formatives en empreses de la UE, 

disponibilitat i suport familiar, flexibilitat de país i allotjament, expectatives reals, etc. 

Aquest apartat es valorarà mitjançant una entrevista personal per un comitè de selecció 

sense conflicte d'interessos i un informe de l'equip docent. 10 punts d’aquest apartat es 

reserven per suport a la inclusió. 

Suport a la inclusió: aquest punt està adreçat a aquell alumnat que per circumstàncies 

particulars o personals té menys oportunitat de participar en activitats de mobilitat del 

projecte EuroFP Balears VI. Es valorarà que el candidat es trobi en alguna de les 

circumstàncies que s’enumeren a sota. La circumstància s’haurà d’acreditar 

documentalment i la informació es tractarà amb la màxima confidencialitat.  

o Discapacitat  

o Dificultats educatives  

o Obstacles econòmics  

o Diferències culturals  

o Problemes de salut  

o Obstacles de caràcter social  



                                                

 

 

o Obstacles geogràfics 

L’alumnat que en l’apartat b) tengui una nota inferior a 20, i a criteri de la comissió de selecció, 

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

adequada i la suficient maduresa personal, no pot assumir satisfactòriament l’estada formativa. 

D’acord amb els criteris esmentats anteriorment, es concedirà beca els alumnes que obtinguin 

major puntuació, tenint en compte el nombre de beques assignades per la Conselleria 

d’Educació i Formació Professional. 

Per tal de fomentar l’autonomia i la implicació de l’alumnat seleccionat, l’alumne que presenti 

una carta de compromís o un correu electrònic d’una empresa que confirmi que hi pot fer les 

pràctiques rebrà 20 punts addicionals, sempre que el centre comprovi idoneïtat d’aquesta 

empresa segons els objectius d’aquesta convocatòria. 

 

9. Publicació de les llistes d’alumnes seleccionats 

La llista provisional de seleccionats es publicarà dimarts, dia 13 de desembre del 2022, tenint en 

compte la baremació exposada a l’apartat anterior. A la web del centre i al tauló d’anuncis es 

publicarà la llista provisional d’alumnes seleccionats, en llista d’espera i exclosos. Els alumnes 

disposaran d’1 dia hàbil per fer al·legacions (per escrit, a la Secretaria del centre).  

La realització efectiva de les mobilitats queda naturalment subordinada a la trobada de socis 

d'acollida adequats. En el moment que aquests socis confirmin la seva disponibilitat s’informarà 

als alumnes.. 

 

10. 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:  

• Aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el 

funcionament de l'empresa d'acollida. 

• Mantenir, durant tota l’estada, una comunicació fluïda amb el centre educatiu aportant 

les dades que es sol·licitin (relació de tasques, imatges...etc.).  



                                                

 

 

• 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.  

• Tenir flexibilitat, en canviar el país d’acollida, l’empresa de pràctiques, l’allotjament, 

etc., en el cas que fos necessari. 

• Participar activament i realitzar el curs on-line de preparació lingüística i cultural. 

Compromís de realitzar l’avaluació lingüística, inicial i final, i seguir el curs d’idioma a 

través de la plataforma OLS de la UE. 

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

el centre organitzi.  

• 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. 

A la publicació de les llistes definitives, els alumnes seleccionats per dur a terme una mobilitat 

hauran d’entregar un depòsit de 100€ a Secretaria. Aquest depòsit es retornarà a l’alumne una 

vegada hagin iniciat la mobilitat. En el cas que un alumne seleccionat no vulgui iniciar la mobilitat 

no podrà reclamar aquest dipòsit. 

 

11. Dotació econòmica de la beca 

Aquesta convocatòria està finançada pel PROJECTE EUROFP BALEARS VI (2022-1-ES01-KA121-

VET000061104). A la publicació de la convocatòria no s’ha realitzat l’adjudicació de beques, de 

manera que es desconeix el seu import. L’esmentat import depèn de factors com el país de destí 

i la durada de l’estada. No obstant això, les següents taules poden servir d’ajuda per fer una 

estimació aproximada: 

 



                                                

 

 

 

La beca es compon del component viatge, la distància es pot calcular utilitzant la calculadora de 

distàncies, més suport individual. Aquest darrer es calcula de la següent forma: fins al 14è dia 

d'activitat: l'import diari segons s'especifica a la taula anterior + des del 15è activitat: 70% de 

l'import per participant i dia segons s'especifica a la taula anterior.  

En el cas que les despeses realitzades pels alumnes siguin superiors a l’import de la beca, els 

alumnes i/o la seva pròpia família han d’assumir les despeses no cobertes per l’ajuda abans 

esmentada. 

 

12. Cobrament de l’ajuda 

El centre transferirà a l’alumne l’ajuda, del 80% descomptant l’import de les despeses que el 

centre hagi pagat directament (allotjament, assegurança, trasllats aeroport....). El 20% restant 

serà pagat a l’alumne quan finalitzi les pràctiques i lliuri la memòria final i tota la documentació 

pertinent: 

• Informe final  

• Factures i resguard de pagament de l’allotjament  

• Factures i targetes d’embarcament de tots els vols: anada i tornada  

• Certificat de la prova final del curs OLS  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4x638jr_7AhV3U6QEHUjIBhEQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Ferasmus-plus.ec.europa.eu%2Fes%2Fnode%2F2626&usg=AOvVaw3faIlwn3z8rt0bLKcJdOD4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4x638jr_7AhV3U6QEHUjIBhEQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Ferasmus-plus.ec.europa.eu%2Fes%2Fnode%2F2626&usg=AOvVaw3faIlwn3z8rt0bLKcJdOD4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4x638jr_7AhV3U6QEHUjIBhEQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Ferasmus-plus.ec.europa.eu%2Fes%2Fnode%2F2626&usg=AOvVaw3faIlwn3z8rt0bLKcJdOD4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4x638jr_7AhV3U6QEHUjIBhEQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Ferasmus-plus.ec.europa.eu%2Fes%2Fnode%2F2626&usg=AOvVaw3faIlwn3z8rt0bLKcJdOD4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4x638jr_7AhV3U6QEHUjIBhEQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Ferasmus-plus.ec.europa.eu%2Fes%2Fnode%2F2626&usg=AOvVaw3faIlwn3z8rt0bLKcJdOD4


                                                

 

 

• Realització de l’enquesta EUSurvey conjuntament amb la coordinadora  

• Altres documents que la Conselleria pugui requerir  

L'alumne ha de tenir en compte que si no realitza la prova final d'idioma perdrà el 20% restant 

de la beca. D'altra banda, una vegada finalitzada l'estada, en cas de no entregar tota la 

documentació, i realitzar l'enquesta de la mobilitat, l'alumne pot perdré la totalitat de la beca i 

haver de retornar l'import rebut.  

Important: L’enquesta EUSurvey que l’alumne rebrà es d’obligatori compliment, i aquesta s’ha 

de realitzar al centre amb l’ajuda i suport de la coordinadora Erasmus+. No realitzar aquesta 

enquesta o fer-ho de forma autònoma pot suposar el reintegrament total de la beca. 

 

13. 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. 

 

14. Curs de preparació lingüística i cultural 

Tots els alumnes participants en el Projecte estan obligats a participar activament en el curs on-

line de preparació lingüística i cultural organitzats pel SEPIE a través de la plataforma OLS. 

L'alumne ha de realitzar una prova inicial d'idioma, 30 hores de formació i una prova final. Si 

l'alumne no realitza alguna de les proves o no realitza la totalitat de les hores no podrà cobrar 

el 20% de l'import de la beca. Aquest curs és gratuït, ja que el projecte disposa d’una partida 

pressupostària destinada específicament per aquesta finalitat. 

Si la plataforma OLS no està disponible, l’alumne es compromet a realitzar una formació 

lingüística en origen o destí. 

 

 



                                                

 

 

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 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 de 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. 

 

 

 

Manacor, 2 de desembre de 2022. 

 

 

Per a més informació: www.iesmossealcover.es/ 

 

 

 

 

  

http://www.iesmossealcover.es/


                                                

 

 

ANNEX1 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ 

 PER A LES BEQUES ERASMUS +  DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL CURS 2022-23 

Projecte EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104)  

 

Nom i llinatges:  

DNI Data naixement Nacionalitat 

Adreça 

Codi postal Localitat 

Telèfon de contacte 1 Telèfon de contacte 2 Telèfon de contacte 3 

Correu electrònic  

Cicle formatiu de Grau mitjà de tècnic en cures auxiliars d’infermeria 

1.-Els països de preferència per fer l’estada són:             1.- _______________________ 

2.- _______________________ 

3.- _______________________ 

4.-_______________________ 

2.-Que parlo els següents idiomes estrangers (indicar el nivell: A1, A2, B1, B2, C1, C2): 

 
◦  Anglès: 

◦  Castellà: 

◦  Català: 

◦  Altres: 

3.-Motivacions per voler participar en el projecte i realitzar pràctiques a l’estranger: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Manacor,  de   de 20 

Signatura alumne/a:      Vist i plau: 

     (Signatura del pare o mare, en el cas de ser menor d’edat)  

     Nom del pare, mare o tutor: _________________________ 

 



                                                

 

 

ANNEX 2 

AUTORITZACIÓ PER A DEMANAR UNA BECA ERASMUS + CURS 2022-23 (només per a 

alumnes menors d’edat) 

 

Projecte EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104) 

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 Manacor a___ de________ de 20 

 

 



                                                

 

 

ANNEX 3 

SOL·LICITUD AJUDA / BECA ERASMUS+ Projecte EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-KA121-

VET-000061104) 

 
Nom i llinatges         

DNI   Data naixement    Tel. mòbil     

Adreça   CP  Localitat  

E-mail         

 

Estudis: CFGM TCAI 

Beca: 5 setmanes 
EXPÒS: 
1. Que estic interessat a realitzar part de les pràctiques formatives en una empresa de la Unió Europea. 
 
2. Que em compromet a aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el 
funcionament de l'empresa d'acollida i així com a mantenir, durant tota l’estada, una comunicació fluida amb el centre 

educatiu aportant les dades que em sol·licitin (relació de tasques, imatges...etc.). 
 
3. Que autoritzo a l'escola IES Mossèn Alcover a que utilitzi les meves dades i imatges en les activitats de difusió 

del projecte que el centre organitzi, al mateix temps que em comprometo a participar en elles sempre que em sigui 

possible. 
 
4. Que em compromet a elaborar i a aportar al centre educatiu un cop finalitzada l’estada i en el termini màxim 

d’una setmana, tota la documentació que figura en l’annex 3, per tal de poder-me beneficiar de l’ajuda econòmica 

Erasmus+ i que sigui reconeguda l’estada com a part de la FCT. 
 
5. Que estic assabentat del contingut de les instruccions per les quals es regula el Projecte ERASMUS+ CFGM, en 

especial, que si una vegada concedida l’estada, per motius personals i no justificats, no la duc a terme i torn abans 

d’acabar-la, m’hauré de fer càrrec de les despeses produïdes. 
 
6. Estic assabentat que es reconeixerà l’estada com a part de les pràctiques formatives, sempre que hagi estat 

avaluat com a Apte pel tutor del centre i hagi complit el que s’estableix en el punt 4. 
 
7. Estic assabentat que l'incompliment d'alguna tasca o document pot esdevenir en el reemborsament total o 

parcial de la beca. 
 
Per això, 

SOL·LICIT: Que em sigui concedida una ajuda per a la realització de pràctiques formatives en una empresa europea com 

a realització de part o la totalitat de les pràctiques formatives en centres de treball (FCT) dins el marc del Projecte EuroFP 

Balears VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104) 

Signatura alumne: 

 
 
Manacor,       de de 20



                                                

 

 

ANNEX 4 

COMPROMÍS ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ Projecte EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-

KA121-VET-000061104) 

Nom i llinatges         

DNI   Data naixement    Tel. mòbil     

Adreça  CP  Localitat  

E-mail         

 

 
 

Tasques i documentació: 

 
• Curs d'idioma, plataforma OLS, incloent prova inicial i final. 
 
• Documents justificants del viatge fins al país de destí i tornada: tiquets de bus o tren, bitllets d’avió i targetes 
d’embarcament d’anada i de tornada, factura original de l'agència de viatges en què consti el nom i llinatges i les dates 
del viatge i justificant del pagament realitzat 
 
• Certificat de l’empresa, signat i segellat 
 
• Documents EUROPASS Mobilitat degudament complimentats per l’alumne i per l’empresa 
 

• Fitxa de l’empresa degudament emplenada 
 
• Factura original de l’allotjament en què consti el nom i llinatges de l’alumne i les dates d’inici i de finalització 
de l’estada 
 
• Contracte i acord de formació, tantes còpies com persones que signen, degudament signats per totes les parts 
 
• Memòria final de l'estada (en format paper i digital) 
 

• Fotografies del desenvolupament de l’estada (a l’empresa, a l’allotjament, de la ciutat...) 
 
• Qualsevol altra documentació o tasca relacionada amb l’estada que el centre necessiti per gestionar el projecte 
 
Per això, 

 
Accepto que estic assabentat/da de les tasques que hauré de dur a terme i em comprometo a fer-ho. 

 
Signatura alumne: 

 

 
Manacor, de de 20



                                                

 

 

ANNEX 5 a per a majors d’edat 

AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE 

Projecte EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104) 

 
Sr/Sra.……………………………………………………………......................amb       DNI/NIE        nº 

……………………………., entenc que les fotografies, seqüències filmades o gravades ( imatges i so) i entrevistes 

com a participant en el Erasmus+ del centre IES Mossèn Alcover poden ser ocasionalment utilitzades en 

materials promocionals o informatius amb els següents fins educatius i en cap cas amb fins comercials ni cedint 

les meves dades a tercers que no formin part de la mobilitat del projecte. 

• Promoció del projecte Erasmus+ mitjançant de pàgina web, xarxes socials i presentacions. 
• Conferències. 
• Presentacions educatives. 
• Vídeos educatius. 
• … 

 

 
     Don el meu consentiment per la utilització, publicació i/o reproducció de les imatges, gravacions i 

entrevistes de la meva persona. 

 

 
     No don el meu consentiment per la utilització, publicació i/o reproducció de les imatges, gravacions 

i entrevistes de la meva persona. 

 

 
A més, se me consultarà sobre l’ús de les fotografies, gravacions o entrevistes per qualsevol propòsit que no 

sigui el mencionat abans. 

No hi ha límit de temps per la validesa d’aquesta versió, ni existeix una limitació geogràfica d’on es puguin 

distribuir. 

A la signatura d’aquest formulari reconeix que he llegit i entès completament la informació anterior- ment 

exposada. 

 

 
Manacor,       de de 20 

 
Signat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

 

 

ANNEX 5 b per a menors d’edat 

AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE 

Projecte EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104) 

Sr/Sra.……………………………………………………………......................amb       DNI/NIE        nº 

……………………………., com (indicar parentesc).....................de……………………………………..alumne/a matriculat en 

………………………………………..curs de…………………………………………………...en el centre IES Mossèn Alcover de 

Manacor entenc que les fotografies, seqüències filmades o gravades ( imatges i so) i entrevistes com a 

participant en el Erasmus+ del centre IES Mossèn Alcover poden ser ocasionalment utilitzades en materials 

promocionals o informatius amb els següents fins educatius i en cap cas amb fins comercials ni cedint les 

meves dades a tercers que no formin part de la mobilitat del projecte. 

• Promoció del projecte Erasmus+ mitjançant de pàgina web, xarxes socials i presentacions. 

• Conferències. 

• Presentacions educatives. 

• Vídeos educatius. 

• … 

 

 

     Don el meu consentiment per la utilització, publicació i/o reproducció de les imatges, gravacions i 

entrevistes del meu fill/a. 

 

 

     No don el meu consentiment per la utilització, publicació i/o reproducció de les imatges, gravacions 

i entrevistes del meu fill/a. 

 

 

A més, se me consultarà sobre l’ús de les fotografies, gravacions o entrevistes per qualsevol propòsit que no 

sigui el mencionat abans. 

No hi ha límit de temps per la validesa d’aquesta versió, ni existeix una limitació geogràfica d’on es puguin 

distribuir. 

A la signatura d’aquest formulari reconeix que he llegit i entès completament la informació anterior- ment 

exposada. 

Manacor, _____de                    de 20 

Signat: 

 



                                                

 

 

ANNEX 6  

 TRACTAMENT DE LES DADES 

Projecte EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104) 

 

El responsable del  tractament de les dades personals del destinatari és IES Mossèn Alcover, amb 

domicili a c/ Ronda de l’Institut, S/N – 07500 Manacor. Aquestes dades són tractades per a la 

satisfacció del nostre interès legítim per a la gestió de contactes i el manteniment de comunicacions 

recíproques per qüestions derivades de la nostra activitat. Aquestes dades seran conservades mentre 

siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari 

per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament. Els interessats i les interessades 

tenen dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació, supressió o portabilitat, 

la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a presentar una reclamació davant 

una autoritat de control. 

 

 

 

 

 

    Autoritzo a que IES Mossèn Alcover tracti les meves dades personals amb la finalitat de 

participar a la mobilitat d’Erasmus+. 

 

 

 

Manacor,       de de 20 

 

 

 

 

Signat:    

 

 


