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El col.legi CIDE, com a centre acreditat en Erasmus en l’àmbit de la Formació Professional,
promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus
àmbits educatius i productius, a aquests ensenyaments.

1. Objectiu del projecte.
Oferir l’oportunitat a l’alumnat d’FP de realitzar estades formatives de qualitat en empreses
europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul d’FCT.

2. Requisits dels beneficiaris.
Els alumnes que vulguin participar en el projecte han de sol·licitar l’ajuda presentant la
documentació que en els següents apartats s’expliquen.

Per a ser considerats com a possibles candidats han de complir els següents requisits:

● Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un dels països
participants en el programa Erasmus+.

● Estar matriculats a CFGM en el nostre centre i haver superat tots els mòduls
formatius abans del començament de l’estada i complir els requisits d’accés a
les pràctiques formatives en període extraordinari.

● Superar el procés de selecció que es realitzarà en el nostre centre.

3. Durada i país de l’estada.
La durada de l’estada formativa serà d’aproximadament 40 dies més dos dies de viatge. Es
poden donar excepcions amb la finalitat d’adaptar-se a qüestions organitzatives (dates dels
bitllets d’avió, per sol·licitud de l’empresa d’acollida o per tal d’aprofitar el màxim nombre de
dies subvencionats concedits al centre, entre altres).

La mobilitat es durà a terme en el període extraordinari d’execució del mòdul FCT.

Els destins més probables per a aquesta convocatòria de selecció en ordre alfabètic són:



● Dublin, Irlanda.
● Catània, Itàlia.

El centre, amb l’ajuda dels socis intermediaris si és necessari, cercarà l’empresa i país que
millor s’adapti a les característiques, el perfil professional i el nivell d’idioma de cada
alumne. Els participants han de ser flexibles amb la destinació.

4. Nombre de beques a adjudicar i quanties econòmiques.
Per aquest curs escolar 2021-2022 disposem d’1 beca dirigida a qualsevol dels següents
estudis:

Cicles formatius que opten a la beca:

FPGM Gestió Administrativa.
FPGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

FPGM Sistemes microinformàtics i xarxes.

Les quanties de les beques es determinaran conforme a la normativa fent ús de la
calculadora de distàncies creada per la Unió Europea per a la realització d’aquests càlculs.

5. 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 de selecció, en la pàgina web del centre
https://cide.es/ i en el correu erasmus@cide.es

Durant el curs escolar, la coordinadora de mobilitat del centre, realitzarà amb tot l’alumnat,
jornades de difusió Erasmus. A més, l’equip de personal que forma part de la Comissió
d’internacionalització de l’escola assessorarà l’alumnat pel que fa a l’elaboració del CV en
format Europass, la carta de motivació i altres documents o trameses necessàries.

7. Procés i criteris de selecció dels alumnes.

Temporalització:
● Publicació de la convocatòria: 5 de juliol de 2022.
● Data límit lliurament del full d’inscripció: dilluns 11 de juliol de 2022 a les 12:00

h.
● Entrevistes personals i proves de l'idioma de llengua de treball: setmana de l'11

al 15 de juliol, concertant dia i hora prèviament segons disponibilitat. No serà
necessària la prova en cas que un alumne presenti un títol oficial de l’EOI o en

http://cide.es/gestio-administrativa/
http://cide.es/instal%c2%b7lacions-electriques-i-automatiques/
http://cide.es/sistemes-microinformatics-i-xarxes/
https://cide.es/


cas que hagi realitzat la prova presencial al centre escolar dins aquest curs
21/22.

● Publicació de llistes provisionals a la pàgina web oficial del CIDE: dimarts 19 de
juliol de 2022.

● Període de reclamacions: 20 i 21 de juliol de 2022.
● Publicació de llistes definitives a la pàgina web oficial del CIDE: 22 de juliol.

Baremació:
Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada, els alumnes participants es
seleccionaran tenint en compte el següent barem:

a) Expedient acadèmic. Aquest apartat contempla els següents factors: nota mitjana de 1r
curs i 2n curs, assistència, puntualitat, comportament a l'aula i al centre, capacitat per fer
feina en grup a l’aula, capacitats comunicatives demostrades a l'aula i esforç.

Màxim 40 punts.

b) Entrevista i situació personal de l’alumne. Tindrà en consideració el següent:
maduresa personal, grau d’autonomia i sentit de la responsabilitat, capacitat d’adaptació i
resolució d’adversitats, així com l’interès per realitzar part de les pràctiques formatives en
empreses de la UE, en termes d’iniciativa i esforç.

Com dicta el programa Erasmus 2021 - 2027, aquesta convocatòria és equitativa i per tal de
garantir que puguin participar alumnes d'entorns desfavorits i amb menys oportunitats
(discapacitat, dificultats educatives, obstacles econòmics, diferències culturals, problemes
de salut, obstacles de caràcter social i obstacles geogràfics) atorga una puntuació a aquests
escenaris dins aquest apartat.

Màxim 40 punts.

c) 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 o amb titulació
oficial presentada.

Màxim 20 punts.

D’acord amb els criteris esmentats anteriorment, resultaran admesos els alumnes que
obtinguin major puntuació.

Queden exclosos, per una banda, aquells alumnes que, segons l’equip docent i en base als
resultats acadèmics del curs, estiguin en risc de realitzar l’FCT en període extraordinari i per
altra, aquells que no tenguin una assistència a classe regular o presentin una quantitat
significativa de faltes d'assistència injustificades.



8. Publicació de les llistes d’alumnes seleccionats
Tenint en compte la baremació exposada en l’apartat anterior, el centre, publicarà el 22 de
juliol, la llista definitiva d’alumnes seleccionats, reserves i exclosos. Els reserves han d’estar
preparats per tal de cobrir els abandonaments i renúncies que puguin succeir.

9. Sol·licitud de la beca. Documentació a entregar
Per participar en el projecte, l’alumne ha de lliurar a la coordinadora d’Erasmus a la direcció
erasmus@cide.es els següents documents:

● Full d’inscripció (veure darrer full de la present convocatòria)
● Autorització drets imatges (per a menors* o per adults segons el cas)
● CV Europass amb fotografia i redactat en llengua anglesa

La carta de motivació és voluntària per a la sol.licitut de la beca.

*Els documents sol·licitats dels alumnes, que en el moment d’entregar-los siguin menors
d’edat, han d’anar signades també per un dels pares o tutor legal.

Informació extra referent a la Carta de motivació, CV i Suplement Europass en
anglès:

■ Informació general Europass:
http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html

■ Preparació CV i Carta de motivació (CL):
http://sepie.es/iniciativas/europass/cv.html

■ Suplement al Títol Europass (Aquest document és d’utilitat per a
l’elaboració del CV i de la carta de motivació):
http://sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html

mailto:erasmus@cide.es
http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html
http://sepie.es/iniciativas/europass/cv.html
http://sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html
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Nom complet:
DNI:                            Data de naixement:
Adreça:
CP:                            Localitat:
e-mail:                                                          Tel. mòbil:

EXPÒS:

1. Que estic interessat a realitzar una estada a l’estranger per a realitzar una part del
meu període d’FCT.

2. Que em compromet a mantenir una comunicació fluida amb el centre educatiu
durant tota l’estada i a la tornada a fi d’aportar la informació i documentació
necessària per a la justificació de la mobilitat.

3. Que autoritzo al Col.legi CIDE 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 complir amb totes les obligacions per tal de beneficiar-me de
l’ajuda econòmica.

5. Que estic assabentat del contingut de les instruccions per les quals es regula el
Projecte ERASMUS+, en especial, de la meva obligació de fer-me càrrec de les
despeses produïdes en cas d’abandonament per motius personals i no justificats
abans o durant l’estada, tornant l’import econòmic rebut abans de la partida.

Per això,

SOL·LICIT:

Que em sigui concedida una ajuda per a la realització d’una estada a l’estranger per a
l’execució d’una part de la meva FCT dins el marc del PROJECTE
2021-1-ES01-KA121-VET-000011239.

Signatura:

Lloc i data:


