
 

Convocatòria beques Erasmus+ de practiques CFGS 2018-2019 

 

1. Bases de la convocatòria 

La convocatòria s'ofereix amb la intenció de que l’alumnat pugui sol·licitar una 

subvenció per a realitzar estades formatives en empreses o institucions d’estats 

membres de la Unió Europea.  

L’objectiu és que l’alumna/e adquireixi experiència i les habilitats necessàries per a 

desenvolupar la seva especialització, així com per conèixer la seva realitat sociolaboral 

i practicar l’idioma del país d’acollida i/o l’anglès. 

2. Sol·licitants de la beca Erasmus+ pràctiques 

Pot sol·licitar una ajuda a la mobilitat per pràctiques l’alumnat matriculat aquest curs 

2018-19 a l’EASD de Vic, i que cursi estudis de CFGS de qualsevol de les especialitats. 

3. Requisits de les estades 

Les pràctiques s’hauran de realitzar en institucions o empreses d’altres països de la UE, 

que s’adeqüin als perfils professionals i les especialitats dels estudiants, i han de tenir 

una durada mínima de 2 mesos. 

Els alumnes hauran de realitzar les pràctiques fora de l’horari lectiu, entre el maig i el 

31 juliol de 2019. 

L’alumnat es comprometrà a buscar i trobar l’empresa o institució on fer les pràctiques 

amb l’ajuda dels tutors de pràctiques, i s’haurà de tenir com a molt tard el dia 1 de 

març de 2019.  

L’alumne/a ha d’entregar un port-foli digital amb el recull dels seus treballs més 

representatius, així com una carta de presentació. 

Els tutors faran la gestió i el seguiment de les pràctiques, tal i com es fa amb les 

pràctiques nacionals. 

4. Procés de sol·licitud 

Per participar en el programa de mobilitat Erasmus-pràctiques, l’alumnat ha de 

presentar a l’adreça de correu international@eartvic.net els documents següents: 

➢ Carta de motivació 

➢ Port-foli 

➢ Currículum vitae 

➢ Títols d’idiomes (si escau) 



 

NOTA: els documents han de portar com a títol el nom del document, seguit del 

nom i cognom de l’alumna/e sol·licitant (Ex: CartadeMotivació.Cognom.Nom.pdf). 

5. Termini de presentació de sol·licituds 

- Data límit de presentació de sol·licituds: 20 de gener de 2019. Prorrogat fins el 5 

de febrer de 2019. 

- Resolució provisional d’alumnes acceptats beques 2018-19: 28 de gener de 2019.  

Prorrogat fins el 12 de febrer de 2019. 

- Resolució definitiva: 4 de febrer de 2019. Prorrogat fins el 19 de febrer de 2019. 

6. Criteris de baremació de les sol·licituds 

Es valoraran els següents aspectes, ordenats de més importància a menys: 

a) Valoració del port-foli amb els documents de l'alumne 

b) Carta de motivació de l'alumne. 

c) Expedient acadèmic i valoració per part del professorat de l’actitud i 

responsabilitat de l’alumna/e sol·licitant. 

d) Tenir contacte amb l’empresa o institució on es faran les pràctiques. 

e) Coneixement de l’idioma del país on es realitzaran les pràctiques o nivell d’anglès 

(acreditat).  

7. Resolució de la convocatòria 

El resultat de la convocatòria es penjarà a la web de l’EASD de Vic el 28 de gener de 

2019. Prorrogat fins el 12 de febrer de 2019. 

L’alumnat seleccionat i els tutors de pràctiques es comprometen a conèixer i acceptar 

les bases de la convocatòria, així com fer el corresponent seguiment de pràctiques. 


