
CONVOCATÒRIA 2022/2023

D’AJUDES ERASMUS+
ALUMNAT

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Projecte Erasmus+
2022-1-ES01-KA121-SCH-000068074

El col·legi CIDE, com a centre acreditat en Erasmus en l’àmbit de l’educació escolar,
promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus
àmbits educatius.

1. Objectiu de la convocatòria.
El projecte 2022-1-ES01-KA121-SCH-000068074 ofereix l’oportunitat a grups d’alumnat de
distintes etapes d’Educació Escolar per a realitzar estades formatives de qualitat en altres
centres educatius europeus.

La present convocatòria regula el procés de selecció de l'alumnat de 3r d’ESO interessat en
participar en el procés de selecció per a rebre una beca i formar part del grup d’alumnes
becats en el projecte Erasmus 2022-1-ES01-KA121-SCH-000068074 que viatjaran a un
país de la UE per a treballar amb alumnat del centre escolar d’acollida.

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 en el nostre centre.
● No complir cap dels criteris d’exclusió de la baremació.

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
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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 financiers.

• 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, de delinqüència, drogoaddicció,
alcoholisme, 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 3 més dos dies de viatge. S’espera que la mobilitat
es dugui a terme dins la setmana del 16/04/2023. Les dates es troben pendent de
confirmació.

Els país de destí per a aquesta convocatòria és Portugal. Aquesta destinació podria variar
per causes alienes al nostre centre. El col·legi CIDE, amb l’ajuda dels socis intermediaris si
és necessari, cercarà el soci que millor s’adapti a les característiques, el perfil i el nivell
d’idioma del grup. Els participants han de ser flexibles amb la destinació.
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5. Nombre de beques a adjudicar.
Per aquest curs escolar 2022-2023 disposem de 10 beques.

En cas de quedar sense adjudicar alguna beca (ja sigui per qüestions organitzatives com
per falta d’interessats o candidats elegibles), es podrà transferir la beca a altres etapes
educatives del nostre centre publicant la corresponent convocatòria.

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.

Calculadora de distàncies.

Distància de viatge Import

Entre 10 i 99 km: 20 EUR per participant

Entre 100 i 499 km: 180 EUR per participant

Entre 500 i 1999 km: 275 EUR per participant

Entre 2000 i 2999 km: 360 EUR per participant

Entre 3000 i 3999 km: 530 EUR per participant

Entre 4000 i 7999 km: 820 EUR per participant

8000 km o més: 1500 EUR per participant

Tarifes projecte vigent:

País de destinació
Estudiants

Suport individual per dia (€)

Noruega, Dinamarca, Luxemburg, el Regne
Unit, Islàndia, Suècia, Irlanda, Finlàndia,

Liechtenstein

48 €

Països Baixos, Àustria, Bèlgica, França,
Alemanya, Itàlia, Espanya, Xipre, Grècia,

Malta, Portugal

42 €

Eslovènia, Estònia, Letònia, Croàcia,
Eslovàquia, República Txeca, Lituània,
Turquia, Hongria, Polònia, Romania,

Bulgària,

36 €
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República de Macedònia del Nord, Sèrbia

6. Informació i orientació sobre el projecte.
L'alumnat interessat a participar en aquest projecte, disposa d’informació sobre tots els
aspectes relatius a aquesta convocatòria de selecció, en la pàgina web del centre
https://cide.es/erasmus/

Durant el curs escolar, la coordinadora de mobilitat del centre, tutors, personal del centre
implicat realitzarà amb tot l’alumnat i amb les famílies jornades de difusió Erasmus.

L’alumnat interessat s’adherirà a un Classroom creat com a eina de comunicació entre el
centre i l’alumnat i serà la plataforma de lliurament de la documentació necessària del
procés de selecció. En aquest Classroom es publicarà informació rellevant i s’informarà
sobre els terminis fixats per a cada acció.

A més, l’equip de personal que forma part de la Comissió de selecció de l’escola i el
personal docent acompanyant assessorarà l’alumnat pel que fa a l’elaboració dels
documents requerits o trameses necessàries.

7. Procés i criteris de selecció dels alumnes.

Temporalització:

● Entrega de la sol·licitud de beca o full d’inscripció: De l’11 al 13 de gener a  les
11 h.

● Proves presencials de l’idioma de la llengua de treball: 18 de gener.
● Entrevistes personals presencials: del 16 al 19 de gener. L’alumnat serà avisat

amb antelació.
● Publicació de llistes provisionals a la pàgina web oficial del CIDE: 24 de gener.
● Reclamacions: 25 de gener.
● Publicació de llistes definitives a la pàgina web oficial del CIDE: 27 de gener.

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

a) Informació acadèmica. Aquest apartat contempla els següents factors: nota mitjana
dels curs acadèmic actual, 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.
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S’inclou en aquest apartat la valoració del tutor, com a representant de l’equip docent.

Queden exclosos, per una banda, aquells alumnes que hagin estat sancionats o siguin
sancionats durant el curs escolar 22-23 per incomplir les normes de convivència o per tenir
conductes greuments perjudicials per a la convivència i per altra, aquells que no tenguin una
assistència a classe regular o presentin una quantitat significativa de faltes d'assistència
injustificades.

Màxim 40 punts.

b) Documentació, 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, així com l’interès per realitzar una estada a l’estranger a la UE, en termes
d’iniciativa i esforç.

També es valorarà l’entrega en termini i forma de la documentació requerida.

Com dicta el programa Erasmus 2021 - 2027, aquesta convocatòria és equitativa i per tal
d’assegurar que puguin participar alumnes 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 anglesa, que serà avaluada
mitjançant una prova de nivell d’idioma que es realitzarà en el nostre centre.

Màxim 20 punts.

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

D’acord amb els criteris de selecció esmentats en aquesta convocatòria, s'ordenarà
l’alumnat de major a menor puntuació, diferenciant entre seleccionats, reserves i exclosos.

Comité de selecció:
El comitè de selecció estarà format per:
• Coordinadora d’Erasmus
• Orientadora de 3r d’ESO
• Cap d'estudis ESO

Amb la col·laboració dels tutors i l’equip docent de cada grup.
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8. Publicació de les llistes d’alumnes seleccionats
Tenint en compte la baremació exposada en l’apartat anterior, el centre, publicarà el dia 27
de gener de 2023 la llista definitiva d’alumnes seleccionats, reserves i exclosos.

En cas que per qualsevol motiu justificat l’alumnat amb beca assignada no pugui dur a
terme la mobilitat, la beca serà adjudicada segons l’ordre en la llista d’espera. 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 (al
Classroom habilitat a tal efecte) els següents documents:

● Full d’inscripció.
● Autorització drets imatges.

La data límit serà dia 13 de gener a les 11:00 h de 2023.
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