
 
 

CONVOCATÒRIA BEQUES ERASMUS 2014 
 
 

1. PARTICIPANTS DEL PROJECTE: 
 

 Estudiants dels cicles formatius de grau superior dels centres socis del projecte. 

 Estudiants majors de 18 anys. 

 Estudiants que no hagin realitzat la totalitat de la Formació en Centres de Treball. 

 Estudiants amb bon nivell de competències en llengua estrangera. 
 

 
2. IMPORT DE LES BEQUES 

 

 Les beques Erasmus 2013 tindran un import 1.200€ per a dos mesos d’estada: 
o 600€ del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE). 
o 200€ del Ministerio de Educación y Ciència 
o 400€ de la Fundació BCN Formació Professional. 
 

 
3. TEMPORALITAT DE LES BEQUES 
 

 Les estades Erasmus es realitzaran en dos períodes (a elecció dels centres):  
o Des de l’1 d’abril al 29 de maig de 2014 
o Des del 2 de maig al 29 de juny de 2014. 

 
 

4. DESTINS ELEGIBLES 
 

 Les ciutats on es podran realitzar les estades formatives seran les ciutats de 
l’Associació Xarxa FP. Es recomana als estudiants que s’informin sobre els destins a 
través del següent enllaç: http://www.xarxafp.org/ 

 
 

5. SELECCIÓ DELS ESTUDIANTS 
 

 Els centres socis del projecte seleccionaran els estudiants tenint en compte el 
coneixement d’idiomes, l’expedient acadèmic, les competències personals o 
l’experiència professional. En cas d’empat entre els candidats, es donarà preferència 
als estudiants amb rendes més baixes. 
 

 Els centres podran enviar fins a un màxim del doble d’estudiants en relació a les 
beques atorgades (per exemple, si un centre té dues beques assignades podrà enviar 
fins a un màxim de 4 estudiants candidats). 

 
 
 

http://www.xarxafp.org/


 
 
 
 

 Els centres socis del projecte enviaran la FITXA D’INSCRIPCIÓ DELS ESTUDIANTS 
(adjuntada en el present correu electrònic).  
 

 La data màxima per a l’enviament de la FITXA serà el proper Divendres 13 de 
desembre de 2013. 

 

 La FITXA haurà de ser enviada a la següent adreça de correu electrònic: 
jcastillog@bcn.cat. 

 

 Les entrevistes es realitzaran en diferents horaris entre el 16 i el 20 de desembre de 
2013.  

 

 Per a la entrevista els estudiants hauran d’enviar prèviament per correu electrònic: 
o Currículum Europass degudament complimentat en anglès, francès, italià o 

alemany. Trobareu la plantilla en el següent enllaç: 
http://europass.cedefop.europa.eu/es/home. 

o Carta de presentació en anglès, francès, italià o alemany. 
 
 
 

6. RESOLUCIÓ 
 

 Els estudiants seran seleccionats a través dels següents criteris: 
 

o Coneixement d’idiomes estrangers (20 punts) 
o Nota de l’expedient acadèmic (10 punts) 
o Redacció i elaboració del currículum format Europass (6 punts) 
o Experiència Professional (6 punts) 
o Competències personals (6 punts) 
 

 El dimecres 8 de gener de 2014, es notificarà als centres per correu electrònic la 
selecció final dels estudiants.  
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