CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+
DINTRE DEL PROJECTE EUROFP BALEARS V
PROCÉS DE SELECCIÓ
CFGM Forja i APGI
L'Escola d’Art d’Eivissa promou projectes de mobilitat amb els països del marc Europeu per alumnes
de Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’APGI ( Assistent al producte gràfic) i Forja dintre del projecte
EuroFP Balears V (2019-1-ES01-KA102-063739) de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.

1. Objectiu del projecte.
L’objectiu del nostre projecte és donar l’oportunitat als alumnes del nostre centre de realitzar
pràctiques formatives a empreses d’altres països amb la finalitat de gaudir d’ una formació més
internacional i al mateix temps, que aquestes pràctiques siguin reconegudes com a part del mòdul de
FCT.

2. Requisits dels beneficiaris.
Els alumnes que vulguin participar al projecte i sol·licitar la beca , han d’acomplir els següents
requisits:
•

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

•

Estar matriculat a segon curs del Cicle de Formació de Grau Mitjà de Forja o APGI a l’Escola
d’Art d’Eivissa.

•

Estar en disposició d’aprovar els mòduls formatius abans del començament de l’estada i
t e n i r els requisits d’accés a les pràctiques formatives.

•

Passar la prova de nivell de l’idioma de treball, que es realitzarà al nostre centre.
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3. Durada i país de l’estada.
La durada de l’estada formativa serà de quatre setmanes.
El països de destí per aquesta convocatòria seran seleccionats més endavant.

4. Nombre de beques a adjudicar.
A aquest curs escolar 2021-2022 , l’Escola d’Art d’Eivissa disposa de 2 beques en total per alumnes
de segon curs de Cicles Formatius de Grau Mitjà d’ APGI i Forja.

5. Informació i orientació sobre el projecte.
Tota la informació referida a les Beques Erasmus + dintre del projecte EuroFP Balears V de la
Conselleria d’Educació de les Illes Balears estarà penjada a la pàgina web de l’escola. A més a
més, es dissenyaran cartells amb informació sobre el projecte , els quals es penjaran a tot el centre
i s’enviaran e-mails personalitzats a aquells alumnes que estiguin interessats .

6. Inscripció al procés de selecció.
Per participar al projecte, l’alumne ha d’emplenar un imprès de sol·licitud , la qual cosa es podrà fer
des del dia 17 de novembre a les 8:00 hores fins el 23 de novembre de 2021 a les 15:00 hores .
Aquesta sol·licitud ha d’estar signada tant pel sol·licitant de la beca , com pel pare/ mare o tutor legal
del sol·licitant en aquells casos en els quals els alumnes siguin menors d’edat a l’hora de presentar la
sol·licitud.

7. Procés i criteris de selecció dels alumnes.
Els alumnes que sol·licitin la beca han d’estar en disposició d’haver aprovat els mòduls per accedir a
les pràctiques formatives o FCT.
Així mateix, els alumnes participants seran seleccionats per una comissió de tres professors (els quals
no tindran cap vincle personal amb ells).
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El bàrem per a seleccionar els alumnes participants al projecte serà el següent:
a) El nivell acadèmic assolit al centre educatiu, el qual s’obtindrà de la nota mitjana del primer
curs acadèmic, la qual comptarà el 40% de la puntuació total.
b) Entrevista personal. L’entrevista personal de cada alumne serà duta a terme per una comissió de
tres professors del centre que coneguin els alumnes. A aquest entrevista es valorarà: la maduresa
personal i l’interès per a realitzar pràctiques formatives a empreses de la Unió Europea . Aquesta
entrevista comptarà el 40% de la puntuació total i es durà a terme entre el 24 i el 26 de novembre
de 2021.
c) La competència lingüística de l’alumne en la llengua de treball, la qual serà avaluada
mitjançant una prova de nivell d’anglès realitzada al nostre centre, es valorarà amb un 20% de la
puntuació final.
Els alumnes que obtinguin la major puntuació seran els seleccionats per a fer la mobilitat.
Una vegada feta la selecció, cada alumne haurà de fer en anglès:
La carta de motivació ( Motivation Letter, ML).
El currículum Vitae ( CV) amb foto.
8. Publicació de les llistes d’alumnes seleccionats
Tenint en compte la baremació exposada a l’apartat anterior, es publicarà el dia 30 de novembre de
2021, un llistat provisional amb els alumnes aptes, no aptes, seleccionats i en reserva ( si escau).
Tanmateix , els alumnes disposaran de tres dies per a fer reclamacions: del dia 1 de desembre a les
8:00 hores fins el 3 de desembre de 2021 a les 15:00 hores . El llistat definitiu dels alumnes
seleccionats es publicarà a la pàgina web del centre el dia 9 de desembre de 2021.

“El proyecto 2019-1-ES01-KA102-063739 EuroFP Balears V está cofinanciado por el programa
Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de (esta nota de prensa/comunicado/publicación/etc.)
es responsabilidad exclusiva de la Escuela de Arte de Ibiza y ni la Comisión Europea, ni el Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda
hacerse de la información aquí difundida"

9. Obligacions que comporta la participació a aquest projecte
Els alumnes seleccionats s’han de comprometre al següent:
1. Assumir amb responsabilitat la normativa i el funcionament de l'empresa d'acollida i mantenir una
comunicació fluïda amb la coordinadora de projectes de mobilitat internacional així com els tutors de
pràctiques assignats de l’Escola d’Art d’Eivissa.
2. Elaborar i aportar al centre educatiu, un cop finalitzada l’estada i en el termini màxim d’una setmana,
la documentació que el centre li demani .
3. Participar a la difusió del projecte a l’Escola d’Art d’Eivissa.
Així mateix, un cop seleccionats els alumnes que vagin a fer l’estada formativa mitjançant el projecte
EuroFP Balears V, aquests NO PODRAN RENUNCIAR

, excepte en casos de força major

degudament justificats amb documents oficials.
Si l’ alumne renuncia abans de partir per motius personals i no justificats, s’haurà de fer càrrec de les
despeses que ocasioni la seva renúncia.
En el cas que la renúncia es produeixi per motius personals i no justificats un cop començada l’estada
al país d’acollida , l’alumne haurà de retornar l’import de l’ajuda que ja haurà cobrat, a més de les
despeses que ocasioni la seva renúncia.

10.Cobrament de la beca.
L’alumne rebrà el 80% de l’import de la beca abans de marxar ( descomptant les despeses que
el centre haja hagut de pagar directament, com poden ser : allotjament, assegurança, trasllat a
aeroport, etc) i el 20% restant després d’haver tornat i haver lliurat la memòria final i la
documentació pertinent al centre.
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11. Assegurança i Targeta sanitària.
En primer lloc, els participants han de sol·licitar la Targeta Sanitària Europea (TSE). Si no els arriba
a temps, hauran de demanar el Certificat Provisional Substitutori (CPS).

12.Preparació lingüística.
Tots els alumnes participants al Projecte estan obligats a fer una prova de nivell d’ anglès per poder
demanar la beca. Aquesta prova de nivell serà preparada per la coordinadora de projectes i es durà a
terme al centre.
Així mateix, els alumnes acceptats al projecte, hauran de fer una altra prova de nivell d’anglès
mitjançant la plataforma OLS del Sepie abans de la mobilitat i una nova prova de nivell quan tornin
de la mateixa, per comprovar que realment han millorat el seu nivell en la llegua estrangera .

Sant Jordi de Ses Salines , 16 de Novembre del 2021

Coordinadora de Projectes Internacionals de l’Escola d’Art d’Eivissa.
Juana Montserrat Rodríguez Torres
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