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Si ets alumne de 1r curs d’un grau superior de la família professional d’Administració i Gestió, Infor-
màtica i Comunicacions, Electricitat i Electrònica i Telecomunicacions i vols una experiència de pràc-
tiques a l’empresa fora del nostre país, amb nosaltres ho pots fer. 
 
Com? Entra al web del centre “ http://www.inslapineda.com ”, ves als “llocs d’interès” i entra a    

 
Aquí trobaràs tota la informació per participar dels projectes per aquest curs 2018-
2019. Part d’aquesta informació la trobareu en llengua anglesa ja que cal un mí-

nim del domini d’aquesta llengua per participar en els programes Erasmus+. 
 
Primer pas Llegeix tota la informació que has de conèixer. 
 
Segon pas (si estàs d’acord amb les condicions):  
- Baixa’t i omple el document de SOL·LICITUD ALUMNES PROJECTES DE MOBILITAT ( APPLICATION TO 
PARTICIPATE IN THE EUROPEAN MOBILITY PROJECT APPRENTICESHIP MODALITY (FCT) 
- Adjunta el/s documents que procedeixi.  
- Presenta la sol·licitud i els documents adjunts a la secretaria del centre del 19 al 23 de novembre 
2018. Dels documents de nivell de llengua, porta els originals i una fotocòpia d’aquests, nosaltres ens 
quedarem amb la fotocòpia. 
 
Tercer pas Seguir el calendari: 
- Validació (acceptació) de les sol·licituds presentades, del 27 al 30 de novembre de 2018. 
- Publicació de les sol·licituds acceptades, no més tard del 5 de desembre de 2018. Es justificarà el 
motiu de les no acceptades i si procedeix, termini per reclamar. 
- Publicació de les sol·licituds baremades, no més tard del 14 de desembre de 2018. 
A partir del moment que el Departament d’Ensenyament ens comuniqui les beques assignades, 
s’informarà d’aquestes i s’assignaran les beques als aspirants, junt amb les del SEPIE (Servicio Es-
pañol para la Internacionalización de la Educación), per l’ordre de baremació obtinguda i el punt 4 
d’Exposa de la sol·licitud, si procedeix. 
 

ANIMEU-VOS, ÉS UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA. 
 
Si requereixes de més informació et pots dirigir al teu tutor/a, al responsable del projecte, German 
Garrote per d’Administració i Gestió, Electricitat i Electrònica i Telecomunicacions o Olga Domènech 
per Informàtica). 

SOL·LICITUDS PER PARTI-

CIPAR AL PROJECTE DE    

MOBILITAT EUROPEA AMB 

EL PROGRAMA 

ERASMUS+ 

 

    


