ERASMUS+
Convocatòria 20-21. CFGS Pràctiques
Per alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior

Erasmus+ és el programa creat per la UE per donar suport a l’educació, formació, joventut i esport a Europa.
L’Escola d’Art de Vic participa en el Programa Erasmus+ de mobilitat de les persones en l’àmbit de l’educació.
Aquesta convocatòria ofereix els estudiants de l’Escola d’Art de Vic, la possibilitat de demanar una beca del
Programa Erasmus+ per dur a terme una mobilitat de pràctiques a l’estranger pels alumnes dels Cicles Formatius
de Grau Superior.
Les pràctiques han de respondre a les necessitats d’aprenentatge de l’estudiant, relacionades amb la seva titulació
i el seu pla d’estudis.

Qui pot participar en la convocatòria?
- Alumnes matriculats a segon curs de Cicles Formatius de Grau Superior que tinguin tot el primer curs
aprovat (60 ects).
- Alumnes amb la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea (o permís de residència).
- Alumnes que preferiblement tinguin la carta d’acceptació de l’empresa per realitzar les pràctiques.
Cal que l’alumne es busqui la seva pròpia empresa. Per fer-ho, recomanem l’eina estàndard per buscar pràctiques
Erasmus+: https://erasmusintern.org/
Quan es fa la mobilitat?
La mobilitat ha d’estar finalitzada abans del 31 de maig de 2021.
La beca Erasmus+ de pràctiques cobreix màxim 2 mesos.
On es pot fer la mobilitat i quines ajudes econòmiques hi ha?
Les pràctiques es poden realitzar en qualsevol organització ubicada en un país del programa Erasmus+.
Les ajudes econòmiques varien segons el país on es faci la mobilitat:

A aquestes quantitats cal afegir una ajuda extra per mobilitat de pràctiques de +100€/mes.
Els estudiants que hagin estat beneficiaris d’una beca general el curs anterior, poden sol·licitar una ajuda extra de
+200€/mes (incompatible amb l’ajuda de pràctiques).

Com es demana la mobilitat Erasmus+?
La gestió sempre es fa des de la Coordinació de Mobilitat Internacional de l’Escola d’Art de Vic.
El correu de contacte és: international@eartvic.net
Procediment a seguir per sol·licitar la beca:
1. Per inscriure’s a la convocatòria es llegirà atentament tota la convocatòria i l’alumne comprovarà que té
els requisits necessaris per accedir.
2. S’omplirà el formulari de sol·licitud https://forms.gle/PvGt7YWQ1icvdW6E7 i s’adjuntarà en el formulari
tota la documentació que es demana.
2.1. Document que acrediti el nivell d’idioma del país de destí́ (o anglès).
2.2. Expedient acadèmic on constin les assignatures cursades i les notes obtingudes.
2.3.Carta de motivació a on es descrigui els objectius pels quals es sol·licita la beca, l’empresa a la qual
es vol realitzar la mobilitat i/o la proposta de pràctiques en el destí.
2.4.DNI. Document nacional d’identitat.
2.5.Carta d’acceptació de l’empresa. Aquells alumnes que ja hagin realitzat el contacte amb l’empresa.
3. La sol·licitud s’ha d’enviar abans de les 24h de la data de finalització de la convocatòria. Passada
aquesta data la sol·licitud no serà acceptada.
Criteri, barem i procediment de selecció
El barem que s’aplicarà per a la selecció de participants tindrà una qualificació màxima de 100 punts. La
distribució d’aquesta puntuació es farà segons els següents elements:
Criteris acadèmics (fins a 40 punts)
Es valorarà el nombre total de crèdits superats del conjunt de la titulació i la nota mitja de l’expedient
acadèmic, fins al semestre immediatament anterior a la data de finalització de la convocatòria de places.
Per al càlcul de la puntuació d’aquest apartat s’utilitzarà la següent fórmula:
Nota mitjana de l'expedient acadèmic x 0,40
Criteris idioma (fins a 35 punts)

Carta de motivació (fins a 10 punts)
Es valorarà l’aportació d’una carta de motivació amb els objectius i desenvolupament de les tasques a
realitzar a l’estada a l’empresa.
Rúbrica de la carta de motivació
Coneixement de
0
l’empresa
No té coneixements de
l’empresa
Objectius i tasques a
0
realitzar durant l’estada
No té definit els
a l’empresa
objectius ni les tasques

2,5
Té un coneixement
bàsic de l’empresa
2,5
No concreta suficient
els objectius i les
tasques

5
Coneix perfectament
l’empresa
5
Té clar els objectius i
les tasques a realitzar

Carta d’acceptació (15 punts)
Carta d’acceptació de l’empresa on l’alumne vol realitzar l’estada de mobilitat.
Els estudiants que presentin una carta d’acceptació d’una empresa europea en la que s’indica que podran
realitzar un període de practiques seran beneficiats amb 15 punts més en el procés de selecció.
Només seran seleccionats com a beneficiaris d’una plaça de mobilitat SMT els candidats que hagin obtingut un
mínim de 30 punts.

Calendari previst
El barem que s’aplicarà per a la selecció de participants tindrà una qualificació màxima de 100 punts. La
-

Presentació de sol·licituds: 1 de febrer del 2020 (abans de les 24h).
S’enviaran les sol·licituds el correu international@eartvic.net
Llistat provisional d’admesos i exclosos: 5 de febrer del 2020.
Es publicarà el tauler d’anuncis de l’escola.
Esmenes: 6-9 de febrer del 2020.
S’entregarà a secretaria les esmes segons una instància genèrica.
Llista definitiva d’admesos i exclosos: 12 de febrer del 2020.
Es publicarà el tauler d’anuncis de l’escola.

Resolució de la convocatòria
Com es resolt la convocatòria?
Un cop rebudes totes les sol·licituds de participació a la convocatòria i en funció de les places disponibles es farà
una selecció dels alumnes participants.
La selecció dels candidats i la resolució de la convocatòria es farà mitjançant la junta de selecció formada per les
persones que intervenen en el procediment de mobilitat segons els requeriments i tasques proposats pel Consorci
del Departament d’Educació.
Un cop seleccionats els alumnes, es farà publica la resolució. Els alumnes seleccionats, juntament amb la
coordinació d’Erasmus, iniciaran els tràmits per dur a terme la mobilitat.
L’alumne seleccionat adquireix un ferm compromís en la seva participació en el programa ERASMUS.

Per més informació: https://www.eartvic.net/benvinguts-welcome/

