CONVOCATÒRIA DE BEQUES ERASMUS + PER A REALITZAR PRÀCTIQUES A
EMPRESES DE L’UE, EN EL MARC DEL PROJECTE KA122-VET-000017821
PER A ESTUDIANTS DELS CICLES DE GRAU MITJÀ (1) ATENCIÓ A
PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I (2) PERRUQUERIA I
COSMÈTICA CAPILAR.
L’IES Cap de Llevant promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat
europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de Formació
Professional.
1. Objectiu del projecte. Oferir l’oportunitat als nostres alumnes de realitzar estades
formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part
del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).
2. Requisits dels beneficiaris. Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar
l’ajuda, han de complir els següents requisits:
A. Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un dels països participants en el
programa Erasmus+ de l’UE.
B. Estar matriculats per primera vegada al curs 2021/22 a l’IES Cap de Llevant en el
2n curs del cicles (1) Atenció a Persones en Situació de Dependència i Perruqueria i
(2) Cosmètica Capil·lar.
C. Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i
complir els requisits d’accés a les pràctiques formatives.
D. Acreditar un nivell de coneixements suficients de l’idioma de treball per poder dur a
terme una estada de qualitat i assistir a les classes de preparació lingüística i cultural
que ofereix el centre.
3. Modalitats de Beques.
A. Beca Erasmus + Short. 54 dies de mobilitat. Aquesta beca convalida una part del
mòdul FCT.
B. Beca Erasmus+ Pro. De 90 a 180 dies de mobilitat. Aquesta beca convalida tot el
mòdul de FCT. L’alumne/a beneficiari/a d’aquesta beca en podrà determinar la
durada exacta.
4. Destinacions per fer les pràctiques:
A. Cicle APSD. Els països on tenim organitzacions col·laboradores són: Islàndia,
Dinamarca, Alemanya, Itàlia, e Irlanda. Això no obstant, durant el curs escolar
poden sorgir altres països de destí on poder realitzar les pràctiques. Es tindrà en
compte l’opinió de cada alumne seleccionat, però la destinació final dependrà de la
disponibilitat de les organitzacions d’acollida així com d’aspectes pràctiques com ara
aprofitar la possibilitat de què més d’un alumne marxi a la mateixa destinació.
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B. Cicle de PCC. El país on tenim organitzacions col·laboradores és Itàlia, en concret
en les localitats de Abbiategrasso (Milan) i Bolònia. Això no obstant, durant el curs
escolar poden sorgir altres ciutats o països de destí on poder realitzar les pràctiques.
5. Dates de les beques
Erasmus + Pro: Del 21 de març fins 18 de juny de 2022 (90 dies) o Des del 21 de Març fins
com molt tard el 16 de setembre (entre 90 i 180 dies).
Erasmus + +Short: Excepte en casos excepcionals el període serà del dia 25 d’abril al dia
17 de juny de 2022.
6. Nombre de beques a adjudicar.
●
●

4 beques Erasmus + Short per cada cicle (una de les beques per cicle està
reservada per a participants amb menys oportunitats).
1 beca Erasmus Pro per cada cicl.

7. Els participants amb menys oportunitats són aquells que pateixen situacions que els
dificulta participar en activitats transnacionals per motius com ara:
● 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
financers;
● 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, (ex)delinqüents, (ex)drogadictes, (ex)alcohòlics, 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).
8. Informació i orientació sobre el projecte.
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Els alumnes interessats en participar en aquest projecte, disposen d’informació sobre tots
els aspectes relatius a aquesta convocatòria, a la pàgina web del centre
http://www.iescapdellevant.org, en el seu Classroom de Tutoria.
També podeu fer-nos arribar les consultes a l’atenció de la Coordinador d’ Erasmus+, Juan
Carlos Ayer Tabales a l’email de la coordinació: programeseuropeus@iescapdellevant.org
9. Documentació per a l’inscripció al procés de selecció.
Per participar en el projecte, l’alumne ha lliurar la següent documentació:
● Annex 1 “Inscripció de l’alumne/a al procés de selecció PROJECTE ERASMUS+” (es
troba al final d’aquest document)
● Annex 2 Sol·licitud d’ajuda Erasmus+ (el trobareu al final d’aquest document)
● Fotocòpia DNI
● Curriculum Vitae
● Còpia del certificat del nivell d’anglès o de l’idioma de treball de les pràctiques (si és
té)

10. Lloc i termini per a la presentació de sol·licituds:
La documentació esmentada en el punt anterior s’ha de lliurar en la secretaria del nostre
centre entre el 10 i el 26 de novembre de 2021.

11. Procés i criteris de selecció dels alumnes.
El procés selectiu tindrà lloc els dies 1 i 2 de desembre. El dia 29 de novembre l’alumnat
aspirant de la beca serà contactat per informar-li de l’hora i el lloc de l’entrevista de selecció.
L’entrevista de selecció té dues parts:
● Una en la que es fa una petita prova oral d’anglès (com a màxim 10 minuts)
● Una entrevista per avaluar el grau de maduresa, implicació, autonomia e
independència (com a màxim 10 minuts)
Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada, els alumnes participants es
seleccionaran tenint en compte el següent barem:
A. El nivell acadèmic assolit en el centre educatiu, que s’obtindrà de la nota del primer
curs del cicle formatiu. aMàxim 10 punts.
B. La competència lingüística de l’alumne en la llengua de treball segons titulació oficial
o la prova oral. Màxim 10 punts: - Nivell C: 10 punts - Nivell B2: 8 punts - Nivell B1: 6
punts - Nivell A: 4 punts
C. Maduresa, implicació, autonomia i independència de l’alumnat avaluades mitjançant
una entrevista personal. Màxim 10 punts.
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D. La idoneïtat de l’alumne segons el perfil de l’empresa d’acollida, la professionalitat, el
treball en equip i la implicació en els estudis cursats al centre segons l’informe
valoratiu que farà el tutor de l’alumne i l’equip docent.
Per a ser aptes en el procés de selecció s’ha de tenir un 5 com a mínim en els apartats A,B
i C i comptar amb el vist-i-plau de l’equip docent (criteri D).
12. Atorgació de la beca Erasmus Pro.
●
●

Dels participants aptes que hagin expressat la seva voluntad de realitzar un Erasmus
Pro, el que tingui la major puntuació serà al que se li atorgarà la beca.
La resta formarà part d’una llista d’espera per ordre de puntuació.

13. Atorgació de les beques Erasmus + Short..
●
●

●

De la resta de participants aptes, serà atorgat una beca als tres primers amb millor
puntuació..
La quarta beca s’atorgarà a un/a participant amb menys oportunitats. Aquesta
atorgació anirà en funció de la qualificació en el procés de selecció així com de la
seva situació personal analitzada pel departament d’orientació del centre. Si no
hagués cap participant amb aquesta casuística s’atorgarà la beca al participant amb
quarta millor puntuació.
La resta de candidats aptes formaran una llista d’espera ordenada per la puntuació
en la prova de selecció.

14. Publicació de les llista provisional d’alumnes seleccionats.
Tenint en compte la baremació exposada en l’apartat anterior, es publicarà el dia 3 de
desembre en el taulell d’anuncis del centre la llista provisional d’alumnes seleccionats i
exclosos, a més de la llista d’alumnes en reserva que queden per cobrir els abandonaments
i renúncies que puguin succeir.
15. Reclamació.
La data per fer reclamacions a la selecció provisional és el dia 9 de desembre entre les
18:00 i les 19:00 hores. És imprescindible sol·licitar reclamació al correu
programeseuropeus@iescapdellevant.org
16. Publicació de la resolució
La llista definitiva d’alumnes seleccionats i excloses es publicarà en el taulell d’anuncis del
centre el dia 13 de desembre de 2021.

17. Obligacions que comporta la participació en el projecte. El fet de participar en el
projecte comporta, entre d’altres, les següents obligacions i compromisos per part de
l’alumnat:
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1. Aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el
funcionament de l'empresa d'acollida, així com mantenir, durant tota l’estada, una
comunicació fluïda amb el centre educatiu aportant les dades que es sol·licitin
(relació de tasques, imatges...etc.).
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. Realitzar un curs OLS de preparació lingüística en línia i assistir regularment al curs
de preparació lingüística presencial que el centre organitza.
4. Participar, sempre que sigui possible, en les futures activitats de difusió del projecte
que el centre organitzi.
5. Un cop presentada la sol·licitud d’ajuda i participació en el projecte, NO renunciar a
l’estada formativa, excepte en casos de força major degudament justificats amb
documents oficials.
18. Dotació econòmica de l’estada. L’ajuda que rebrà l’alumne participant en aquest
projecte consta de de dues partides:
● Recolzament Individual
● Suport per al viatge.

Recolzament Individual
Països del Programa

Dia 1 -14

Dia 15-365

Noruega, Dinamarca, Luxemburg, Islàndia, Suècia, Irlanda,
Finlàndia i Liechtenstein

66 €

46 €

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

57 €

40 €

Eslovènia, Estònia, Letònia, Croàcia, Eslovàquia, 48€
República Txeca, Lituània, Turquia, Hungria, Polònia,
Romania, Bulgària, República de Macedònia del Nord,
Sèrbia

34€
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Suport per al viatge
Distàncies

Viatge estàndard-import
per participant

Viatge ecològic-import
per participant

Entre 10 i 99 km

23 euros

-

Entre 100 i 499 km

180 euros

210 euros

Entre 500 i 1999 km

275 euros

320 euros

Entre 2000 i 2999 km

360 euros

410 euros

Entre 3000 i 3999 km

530 euros

610 euros

Entre 4000 i 7999 km

820 euros

-

8000 km o més

1500 euros

-

Exemple. Càlcul de la beca per un/a alumne/a que farà una estada de 55 dies a Aarhus
(Dinamarca).
● Aarhus estè en línea recta de Maó 1860 km. Per tant la ajuda pel viatge serà de 275
euros.
● Per calcular el recolzament individual.
● Primers 14 dies x 66 euros = 924 euros
● La resta dels dies 41 x 46= 1886 = 3085 euros
● L’alumne rebria per tant 275 euros + 924 euros + 1886= 3085 euros.
19. Cobrament de l’ajuda.
L’alumne cobrarà el 80% de la beca abans de partir a fer l’estada. La quantitat restant es
cobrarà després d’haver tornat de la mobilitat i realitzat els compromisos subscrits.
20. Assegurança. El centre educatiu contractarà una pòlissa d’assegurança pels alumnes
que participen en el Programa Erasmus+, que cobreix, entre altres, els riscs d’accident en el
treball, responsabilitat civil, despeses mèdiques i cobertura de viatges, durant l’estada de
l’alumne en el país d’acollida. Així mateix, l’alumne està obligat a sol·licitar i viatjar amb la
Targeta Sanitària Europea.
21. Renúncia a l’estada. D’entrada, un cop presentada la sol·licitud d’ajuda, NO es pot
renunciar a l’estada formativa, excepte en casos de força major degudament justificats amb
documents oficials. Si un alumne renuncia per motius personals i no justificats, haurà de
fer-se càrrec de les despeses que ocasioni la seva renúncia. En el cas de que la renúncia
es produeixi per motius personals i no justificats un cop començada l’estada en el país de
destí, l’alumne, a més de retornar l’import de l’ajuda que ja haurà cobrat, s’haurà de fer
càrrec de les despeses que la seva renúncia pugui ocasionar.

Maó, 9 de novembre de 2021
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Annex 1 Inscripció de l’alumne/a al procés de
selecció PROJECTE ERASMUS+
KA122-VET-000017821

Nom i llinatges __________________________________________________
DNI _____________________________________Data naixement _________
Adreça ___________________________ __ CP ______ Localitat _________
Correu electrònic:________________________________Tel. mòbil _________
Estudiant de_____________________________________________________
EXPÒ:
Que estic interessat/da en realitzar el mòdul de Formació en Centres de Treball
en una empresa o empreses de la Unió Europea, dins el marc del PROJECTE
ERASMUS+.
Que el meu nivell d’idiomes estrangers és (indicar l'idioma i el nivell: bàsic –
intermedi – avançat i adjuntar còpia del títol oficial si es té):
Per això,
SOL·LICIT:
Formar part del procés de selecció per a la participació en el projecte
Erasmus+ amb una beca de tipus (has d’escollir una opció de preferència):
Modalitat ERASMUS+ Short)
modalitat ERASMUS+PRO). (observacions: recomanem que l’alumnat interessat
en Erasmus +Pro també marqui la casella de la modalitat de curta durada per no
quedar-se sense beca en cas que un/a candidat/da quedi per davant d’ell/a)

Pertany a un grup dels descrits en el punt 7 de la present convocatòria.

Maó, ___ de / d’ _____________ de 2021
Signatura alumne/a i pare/mare o tutor/a legal en cas de ser menor d’edat:
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Annex 2 Sol·licitud Beca
Erasmus+
Nom i llinatges ________________________________________, nascut el ______________
amb DNI núm. ________________, i domicili al carrer ______________________________,
de ________________, amb CP________, alumne de l'IES CAP DE LLEVANT, on curs els
estudis del cicle formatiu ________________________________________________________
EXPÒS:
1. Que estic interessat a realitzar part de les pràctiques formatives en una empresa de la Unió
Europea.
2. Que em compromet a aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la
normativa i el funcionament de l'empresa d'acollida i així com a mantenir, durant tota l’estada,
una comunicació fluïda amb el centre educatiu aportant les dades que em sol·licitin (relació de
tasques, imatges...etc.).
3. Que autoritzo a l’IES CAP DE LLEVANT a què utilitzi les meves dades i imatges en les
activitats de difusió del projecte que el centre organitzi, al mateix temps que em comprometo a
participar en elles sempre que em sigui possible.
4. Que em compromet a elaborar i a aportar al centre educatiu un cop finalitzada l’estada i en el
termini màxim de dues setmanes, tota la documentació que figura en l’annex 3 adjunt, per tal
de poder-me beneficiar de l’ajuda econòmica Erasmus+ i que sigui reconeguda l’estada com a
part de les pràctiques formatives.
5. Que estic assabentat del contingut de les instruccions per les quals es regula el Projecte
Erasmus+, en especial, que si una vegada concedida l’estada, per motius personals i no
justificats, no la duc a terme i torn abans d’acabar-la, m’hauré de fer càrrec de les despeses
produïdes.
6. Estic assabentat que es reconeixerà l’estada com a part de les pràctiques formatives,
sempre que hagi estat avaluat com a apte pel tutor del centre i hagi complert el que s’estableix
en el pla formatiu.
Per això,
SOL·LICIT:
Que em sigui concedida una ajuda per a la realització de pràctiques formatives en una
empresa europea com a realització del mòdul de FCT i dins el marc del PROJECTE
ERASMUS+ de l’IES Cap de Llevant.
Maó, ___ de/d’ _____________ de 2021

Signatura alumne/a i pare/mare o tutor/a legal en cas de ser menor d’edat
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ANNEX 3: Documents que ha de presentar l’alumne com a

justificants de l’estada
● Justificants del viatge fins al país de destí i tornada: tiquets de bus o tren,
bitllets d’avió i targetes d’embarcament d’anada i de tornada, factura original
de l’agència de viatges en què consti el nom i llinatges i les dates del viatge
i justificant del pagament realitzat.
● Certificat de l’empresa, signat i segellat.
● Fitxa de l’empresa degudament emplenada.
● Factura original de l’allotjament en què consti el nom i llinatges de
l’alumne i les dates d’inici i de finalització de l’estada.
● Contracte i acord de formació, tantes còpies com persones que signen,
degudament signats per totes les parts.
● Memòria final de l'estada (en format paper i digital).
● Fotos del desenvolupament de l’estada (a l’empresa, a l’allotjament, de la
ciutat...).
● Vídeo explicatiu de l’experiència Erasmus+.
● Qualsevol altra documentació relacionada amb l’estada que el centre
necessiti per gestionar el projecte.
● Comprovació de la realització del Curs OLS així com de l’avaluació final.
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