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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL PROJECTE DE MOBILITAT EUROPEA EN LA
MODALITAT DE FORMACIÓ (FCT)
A l’atenció del Coordinador de Mobilitat Europea de l’Institut La Pineda
DADES DE IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE/A
COGNOMS

NOM

DNI/NIE

ADREÇA
MUNICIPI

TELEFON/S
PROVINCIA

CP

EXPOSA
1) Què he llegit la informació per participar als projectes de mobilitat europea dins el marc Erasmus+, que
acompanya aquesta sol·licitud i estic d’acord amb els compromisos que haig d’assumir.
2) Que estic cursant a l’Institut La Pineda de Badalona el 1r curs del Cicle Formatiu de Grau Superior
denominat: __________________________________________________________________________________________
2) Que tinc un nivell de llengua anglesa _________________ i que justifico amb la documentació annexa.
3) Que tinc coneixement d’altres llengües com ___________________________ i que justifico amb la
documentació annexa.
4) Que per qüestions organitzatives o d’adjudicació de beques al centre per part del departament
d’Ensenyament, (posar SI/NO) ____ estaria disposat a realitzar l’estada sol/sola.
SOL·LICITA
Que un cop finalitzat el primer trimestre i amb el document que annexo de “motivacions personals per
participar en un projecte de mobilitat europea en la modalitat de pràctiques”, es valori la meva sol·licitud
per part de l’equip docent, el responsable de l’estada des del departament professional del meu cicle
formatiu i del coordinador de Mobilitat, per tal que aquesta sigui baremada amb els següents criteris:
a) Motivació de l’alumne/a, segons el document annex (fins 10 punts) ...........................................
b) Nivell de llengua anglesa, segons el document annex si procedeix (fins 15 punts) ....................
c) Nivell d’altres llengües estrangeres, segons el document annex si procedeix (fins 20 punts) ...
d) Expedient acadèmic (fins 15 punts) ..............................................................................................
e) Nivell de competències professionals (10 punts) ..........................................................................
f) Capacitats de treball en grup (10 punts) .......................................................................................
g) Autonomia, sociabilitat i adaptabilitat (10 punts) ...........................................................................
h) Alumnes amb NEE –aportar matricula (10 punts) .........................................................
................

Badalona, ___ de/d’ ___________ de 20___.
Signatura ___________________.
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INFORMACIÓ PER PARTICIPAR ALS PROJECTES DE MOBILITAT EUROPEA DINS EL MARC
ERASMUS+. CURS 2018-2019.
Departaments professionals que han sol·licitat beques per projectes de mobilitat per aquest curs 2018-2019:
Administració i Gestió, Informàtica i Comunicacions, Electricitat i Electrònica i Telecomunicacions.
1. L’alumne/a ha d’estar matriculat a l’Institut la Pineda durant aquest curs acadèmic a un 1r curs dels cicles de Grau
Superior de les famílies professionals participants.
2. Els projectes d’estades a altres països de la comunitat europea dins del marc d’ Erasmus+, tenen com a primer
objectiu l’aprenentatge eficaç de les competències en comunicació amb altres llengües. A l’Institut La Pineda
aquest idioma és l’Anglès.
3. L’Institut la Pineda demana les beques per a projectes d’estades de formació a altres països de la comunitat
europea, pràctiques a les empreses, amb part de les hores del mòdul professional de Formació en Centres de
Treball.
4. Els projectes els realitzem durant l’estiu. La durada de l’estada és d’un mínim de 61 dies. Comencem dues
setmanes abans de finalitzar el curs (dates de la convocatòria ordinària del calendari del corresponent curs
acadèmic) i finalitzen els darrers dies del mes de juliol.
5. Si l’alumne/a és seleccionat:
5.1 Assumeix que el fet de participar en aquesta modalitat d’estada condiciona el NO poder demanar l’exempció
total ni del 25% del mòdul de l’FCT, si és que ho pot fer. Durant el 2n curs del cicle formatiu al qual està
matriculat, haurà de realitzar les hores que faltin d’aquest mòdul.
5.2 Assumeix que la beca no cobrirà totes les despeses del projecte, viatge, allotjament, manutenció ..., que
representarà l’estada de dos mesos, 61 dies, al país de destí. Per aquest motiu accepta cobrir pel seu compte
tot el que superi la quantitat assignada com beca.
5.3

Es compromet a realitzar un ingrés al compte del centre per un import de 200€ durant l’inici del tercer
trimestre en concepte de depòsit i compromís de participació en el projecte. Aquesta quantitat serà retornada
un cop finalitzat el projecte i retornada tota la documentació al mes d'octubre 2019.

5.4 Accepta que la finalització del curs escolar se li avanci com a molt algunes setmanes, per tal que en el
moment del inici del projecte, aquest hagi cursat tot el contingut programat i d’esser necessari, realitzar la 2a
convocatòria d’allò suspès. En cap cas, de no superar algun mòdul/unitat formativa en la convocatòria
ordinària i en 2a convocatòria, s’utilitzarà com a reclamació l’avançament del final de curs.
5.5 Accepta que el import de la beca li sigui ingressat en dos terminis al compte bancari que faciliti i del qual ha
de ser titular. El primer ingrés serà del 70% de la beca, uns dies abans del inici de l’estada. El segon ingrés
serà del 30% restant, entre els darrers dies del primer mes o els primers del segon mes de l’estada.
5.6 Es compromet a sol·licitar la tarja sanitària europea (TSE) i ser posseïdor d’aquesta abans de dues setmanes
del inici de l’estada.
5.7 Es compromet a seguir la normativa que regeix el mòdul de la Formació en Centres de Treball, per la qual
cosa complirà amb els terminis que els seu tutor/a de pràctiques al centre i a l’empresa li marqui, així com ser
responsable de tota la documentació que es generarà.
5.8 Es compromet a guardar tots els documents que justifiquin totes les despeses que generi l’estada (viatges,
transports interns, allotjament, manutenció, ...)
5.9 De no finalitzar l’estada, l’alumne/a haurà de retornar la quantitat íntegre que se l’hagi ingressat en concepte
de beca i perdrà el depòsit de compromís de participació en el projecte.
5.10 Assumeix durant tot el període de l’estada, que és l’únic responsable dels seus actes i assumeix les
conseqüències que aquests puguin derivar en terceres persones i bens aliens, inclús per part del centre en
obrir-li expedient disciplinari.
5.11 L'alumne es compromet a realitzar un curs obligatori de l’idioma del país de destinació de les practiques, de
15 hores de durada, sense cost per a l'alumne i en horari per determinar, a data de la present convocatòria.

