Resum del projecte Erasmus, 2016-1-ES01-KA103023019. Mobilitat dels cicles formatius de grau superior.
CONTEXT I ANTECEDENTS DEL PROJECTE
L'Institut Bonanova és un centre públic especialitzat en formació professional sanitària i
sociosanitària, oferim cicles formatius de grau mitjà i cicles de grau superior.
Gaudim de la Carta Erasmus per a Cicles Formatius de Grau Superior per al període 2014 2020. El nostre centre sempre ha apostat per la internacionalització i des de fa anys hem estat
mobilitzant alumnes amb diferents formes de finançament i realitzant visites de personal a
centres europeus.
Des del 2014 nostres els alumnes i personal han pogut participar en les mobilitats ERASMUS
ofertes per l'Agència Nacional Espanyola (SEPIE).

OBJECTIUS DEL PROJECTE
En aquesta convocatòria els nostres objectius han estat:
•
•
•
•

Oferir pràctiques a un alumne de cada cicle formatiu
Proporcionar suport abans, durant i després de la mobilitat, a través dels professors
implicats i el gabinet de relacions internacionals
Les mobilitats dels alumnes corresponen a part del seu període de pràctiques, per tant
se'ls ha de reconèixer el període de mobilitat com període de formació pràctica
Millorar, en tots els participants, la fluïdesa en llengües estrangeres.

PARTICIPANTS
Sis alumnes de cicles formatiu de grau superior han realitzant pràctiques en empresa en altres
països durant un període de 2 mesos. L'edat d'aquests participants està compresa entre els 18
i els 20 anys.
És el nostre centre qui selecciona les places de pràctiques per als alumnes en funció del cicle
formatiu de cada alumne. Un alumne de l'àmbit de laboratori i dos d'anatomia patològica han
realitzat les pràctiques a Itàlia, un alumne de l'àmbit d'anatomia patològica a Luxemburg i dos
alumnes de radioteràpia s'han mobilitzat a Portugal.

ACTIVITATS.
L'Institut Bonanova informa als estudiants sobre la possibilitat de realitzar la formació en
centres de treball a l'estranger en les jornades d'acolliment a l'alumne que es fan a l'inici de
curs. Després d'una reunió informativa detallada, els alumnes interessats presenten les seves
candidatures i el procés de selecció es duu a terme, d'acord amb els criteris establerts en la
convocatòria pública. La coordinadora de relacions internacionals, els tutors del cicle i la
coordinadora d'ensenyament –aprenentatge estan involucrats en aquest procés.
Després de la selecció i publicació dels resultats. Es reuneix als alumnes i es realitzen 3-4
sessions d'informació per als participants acosta aspectes logístics (viatge, allotjament, segur
de pràctiques), culturals, tecnològics i realitzen els cursos d'idiomes on line, les llicències dels
quals són facilitades per l'Agència Nacional.
El següent pas és la gestió dels acords d'aprenentatge, amb l'elaboració de tota la
documentació requerida i la signatura de l'acord entre les parteixes participants.
Durant la seva estada s'estableix un seguiment continu per correu electrònic, i per telèfon més
esporàdicament, amb els estudiants i els tutors de les institucions d'acolliment per comentar
avanços, dificultats i solucionar incidències.
Finalment els estudiants són avaluats i se'ls lliura la certificació de la seva mobilitat per part de
l'empresa d'acolliment, que emet el certificat d'estada “traineeship certificate”. Aquest
projecte es difon en tots els nostres canals de difusió i xarxes socials.
En l'àmbit de personal s'informa en el claustre de professors sobre la possibilitat de realitzar
una estada Erasmus+ per a professors, aquesta estada ha d'estar lligada a un projecte i tenir
uns objectius clars.
Una vegada realitzada l'estada els professors han d'emplenar un informe final del participant ,
que forma part del nostre sistema de qualitat, a més realitzen una presentació al claustre de
professors en les quals expliquen les seves experiències i conclusions obtingudes.
RESULTATS
Els nostres resultats es refereixen a l'augment de la empleabiltat dels nostres estudiants, la
millora de les seves habilitats lingüístiques en llengua estrangera i l'adquisició de noves
capacitats de formació. A més, la consolidació i l'enfortiment de llaços institucionals amb les
institucions col·laboradores i la creació de noves aliances.
La realització de pràctiques és un dels objectius estratègics clau al nostre centre, que fomenta
la nostra dimensió internacional i augmenta les nostres possibilitats de tenir èxit en els
projectes esdevenidors, donada l'experiència acumulada.

