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ESTADES DE PRÀCTIQUES A ITÀLIA 

BEQUES ERASMUS+ 
 
OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 Adquisició de competències personals i professionals transversals. 

 Desenvolupar la tolerància i el respecte envers altres cultures. 
 Millorar el coneixement i ús de llengües estrangeres en l’entorn laboral. 

 
ALUMNAT PARTICIPANT 
Tenim concedides 3 beques ERASMUS+ a les que poden accedir l’alumnat 
de 2n CFGM de TAPSD matriculat a l’Institut Alexandre Galí. 

 

REQUISITS BÀSICS 
 No tenir UF pendents de primer curs. 
 Tenir una valoració positiva a les FCT.  

 No tenir conductes, ni expedients disciplinaris oberts aquest curs. 

     
TIPOLOGIA ESTADA 
Estades de pràctiques en centres i serveis d’Atenció a Persones en Situació de 
Dependència al país d’acollida.  

Aquest període de     pràctiques es comptabilitzarà dins del mòdul de Formació 
en Centres de Treball. 
Dates aproximades de l’estada: del 20 de maig al 18 de juny. 

El suport financer de la beca Erasmus serveix per cobrir les següents 
despeses: 

 Bitllet de tren, avió fins al destí. 

 Pràctiques tutoritzades als serveis o centres del país.  

 Transports durant l’estada. 

 Allotjament i manutenció durant l’estada. 

 

S’ha de preveure que cada participant ha  d’estar disposat a 
avançar el 20% de l’import total de la beca (358,6€), que es 
retornarà un cop finalitzada l’estada, si es compleixen els 
compromisos adquirits. 

 
Juntament amb el suport financer l’alumnat becat rebrà també un curs de 

preparació lingüística online a través de la plataforma Erasmus de la Unió 
Europea OLS. 
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PRESENTACIÓ CANDIDATURES 
L’alumnat interessat en obtenir una beca Erasmus+ per realitzar pràctiques a 

l’estranger, ha d’entregar la següent documentació al correu de coordinació de 

Mobilitat del centre: ilinares@insalexandregali.cat (data límit el 10 de 
febrer de 2023) 
 

 Currículum vitae en format Europass en anglès. 
COM FER EL CV EN FORMAT EUROPASS EN ANGLÈS  
L’ Europass és un document que serveix per presentar les teves capacitats i 

qualificacions d’una manera clara i eficaç.  
Al link següent trobaràs exemples i el podràs editar online: 
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum -vitae 

 Carta o vídeo de motivació en anglès o italià. 
Al mateix link d'Europass tens exemples de carta de motivació.  

 Acreditació del nivell de llengua (si es té algun document oficial). 

 DNI/Passaport europeu vigent. Les persones amb NIE hauran de 
sol·licitar un visat a no ser que el seu país d’origen disposi d’acord 
internacional amb el país de destinació, per tant ja no serà necessari 

aquest visat. És responsabilitat de la persona participant conèixer 
aquesta informació i sol·licitar-la en cas necessari. 

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
Per garantir la qualitat i aprofitament de l’estada, l’alumnat participant serà 

seleccionat per una                 comissió avaluadora tenint en compte el següent barem: 
 

 Expedient acadèmic: 20% 
 Coneixement d’idiomes estrangers: 20% 
 Capacitats clau: 30% 

 Assistència a classe: 10% 
 Carta o vídeo de motivació: 20% 

 

OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE L’ALUMNAT BECAT 
Amb la signatura del conveni de subvenció amb l’institut l’alumnat es 
compromet a: 
 

 Realitzar el curs de preparació lingüística OLS i les proves inicials i 
finals. 

 Mantenir un comportament correcte i professional durant tot el període 
del projecte. 

 Respondre el qüestionari Mobility Tool de fi d’estada. 

 Entregar la memòria de l’estada. 
 Entregar la documentació justificativa de la mobilitat degudament 

signada. 
 Participar en les activitats de difusió de la seva estada. 

 

Si l’alumnat no compleix les disposicions del conveni no se li 

retornarà el 20% avançat.  

mailto:ilinares@insalexandregali.cat
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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TEMPORITZACIÓ DEL PROJECTE 

 
 

GENER 2023 
ACTIVITATS DE 
DIFUSIÓ 

- Explicació de les beques. 
- Publicació a la web de la informació sobre 

la beca. 
FINS AL 10 
DE FEBRER 

2023 

INSCRIPCIÓ AL 
PROCÉS DE 
SELECCIÓ 

- Presentació documentació. 

FEBRER 

2023 
PROCÉS DE 
SELECCIÓ 

- Reunió de la comissió avaluadora. 

EL 21 DE 
FEBRER 

2023 

PUBLICACIÓ DE LA 

LLISTA 

PROVISIONAL DE 

L’ALUMNAT 

SELECCIONAT 

- Consultar la llista de l’alumnat 

seleccionat disponible a la pàgina    web. 

DEL 21 AL 24 
DE FEBRER 

2023 

PERÍODE DE 

RECLAMACIONS 
- Presentació d'al·legacions. 

28 FEBRER  
2023 

PUBLICACIÓ DE LA 
LLISTA DEFINITIVA 
DE L’ALUMNAT 
SELECCIONAT 

- Consultar la llista  de l’alumnat 

seleccionat disponible a la pàgina  web. 

ABRIL 2023 

ENTREGA DE LA 
DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA PER A 
L’ORGANITZACIÓ  DE 
LA MOBILITAT I 
SIGNATURA 
CONVENIS 

- L’alumnat ha de signar el document de 

compromís i la documentació Erasmus+. 

 

- Sol·licitar la targeta sanitària europea 
(TSE) i permís de viatge a l’estranger i ser 

posseïdor d’aquestes amb un mínim de 

tres setmanes abans del inici de l’estada 

MARÇ-ABRIL 
2023 

PREPARACIÓ 

LINGÜÍSTICA PER 

L’ESTADA 

- Prova online OLS Realització curs OLS. 

MAIG-JUNY 
2023 

ESTADA DE 
PRÀCTIQUES A 
ITÀLIA 

- Realització de les pràctiques. 

JUNY 
2023 

DESPRÉS DE 
L’ESTADA 

- Entrega de la documentació Erasmus 

degudament signada. 
- Realització de l’enquesta Mobility Tool. 

- Pagament del 20% restant de la beca si 

l’alumnat ha complert les seves 
obligacions. 

 
 

 
 


