AMPLIACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA ERASMUS+.
CURS 2016‐17
Els alumnes matriculats al nostre institut a qualsevol cicle formatiu tenen la possibilitat de
realitzar la formació en centres de treball en empreses o institucions ubicades en altres
països de la UE.
La finalitat de realitzar les pràctiques a l'estranger és conèixer la seva realitat sociolaboral,
practicar l’idioma del país d’acollida i/o l'anglès, í adquirir experiències en la seva
especialització.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte d'aquestes subvencions és la realització d'estades formatives,per part de
l'alumnat que cursa l'últim curs.

QUI POT GAUDIR D’UNA PLAÇA DE MOBILITAT ERASMUS +
Les condicions generals per gaudir d’una plaça de mobilitat són:
•
•
•
•

•

Estar matriculat a l’Institut Bonanova
Tenen prioritat els alumnes de darrer curs acadèmic, tot i que els alumnes d’altres
cursos també poden gaudir de places de mobilitat.
Tenir aprovats tots els crèdits/Uf’s del curs anterior.
Gaudir d’un progrés acadèmic satisfactori durant el curs vigent que asseguri que
l’alumne no s’hagi de presentar a convocatòria de recuperació (extraordinària en
LOGSE).
En cas de ciutadans extracomunitaris, disposar del visat adequat per al país de destí
sol∙licitat.

PROCEDIMENT DE SOL∙LICITUD
Per poder participar al programa de mobilitat a l'alumnat sol∙licitant haurà de presentar la
documentació següent:
1.
2.
3.
4.

Imprès de sol∙licitud.
Carta de motivació.
Documents que acreditin el coneixement d'idiomes (si s'escau).
Currículum europeu Europass .
http://europass.cedefop.europa.eu

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS
El termini de presentació de sol∙licituds s’amplia del 7 al 14 de novembre de 2016.
Les sol∙licituds s'hauran de lliurar al despatx de GRI (Biblioteca) en el període establert.

MOBILITATS
Les mobilitats es realitzaran durant el període de pràctiques de cada cicle, o bé un cop
acabat el cicle.

CRITERIS DE SELECCIÓ
Les places de mobilitat disponibles seran distribuïdes entre els candidats en funció de la
valoració que rebin atenent el varem establert. L'equip d'ensenyament ‐ aprenentatge és
qui realitzarà la valoració dels candidats pels diferents tipus de subvenció disponible.
ASPECTE A VALORAR

PUNTS ATORGATS

Competències personals
Capacitat d’adaptació a l’entorn.
Autonomia.
Capacitat de resolució de problemes.
Motivació

30

Nivell d’idioma de la mobilitat

40

Expedient acadèmic

25

(Alumnes de darrer curs 25+5)

La competència lingüística és indispensable per entrar en el procés de valoració.

AMPLIACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
La resolució de la convocatòria es comunicarà per correu electrònic als interessats a partir
de 25 de novembre.
Els alumnes seleccionats es comprometen conèixer les bases de la convocatòria i els seus
annexos, i a complir amb tots els requisits administratius.

RENUNCIA
Si us alumne decideix no acceptar la plaça de mobilitat assignada, renuncia utilitzant el formulari de
renúncia del GRI. En aquest cas la plaça s’adjudica al següent candidat millor valorat.

Barcelona, 4 de novembre de 2016.

