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Programa Erasmus+.
La Salle de La Seu d’Urgell és titular de la Carta Erasmus+ i, té una experiència en altres
programes internacionals.
L’Equip Directiu del centre aposta perquè el nostre col·legi dugui a terme projectes de
mobilitat.
L’escola ja té varies experiències molt positives pel referent a la mobilitat
internacional, amb diferents comenius duts a terme per diferents etapes.
Concretament, volem animar els nostres alumnes a participar als programes
internacionals que participi l’escola.
Des de Cicles Formatius de Grau Superior es pot participar en el programa Erasmus+
perquè puguin fer pràctiques en empreses estrangeres arreu d’Europa. Els alumnes
faran aquestes pràctiques al millor per treure el màxim profit d’aquesta experiència.
L’indicador (marcador) que hem triat per saber si la nostra participació en el programa
Erasmus+ és un èxit serà el nombre d’alumnes que s’han beneficiat de les estades a
l’estranger. Cal dir que l’augment de matrícula és un fet que no solament beneficia tot
el centre, sinó que també ajuda a augmentar el nombre d’alumnes que fan educació
superior a la nostra comarca.
Finalment, no descartem que algun dels alumnes que han fet les pràctiques a
l’estranger pugui fer una xerrada informativa als alumnes de Cicles Formatius de Grau
Mitjà i Batxillerat per animar-los a provar aquesta experiència.

Declaració de política Erasmus.
El nostre col·legi ha decidit que, de cara als pròxims anys, totes les etapes educatives
del col·legi haurien de dur a terme projectes de mobilitat. Els següents objectius i
prioritats són els que ens han portat a sol·licitar la Carta Erasmus+:
1. Incrementar i millorar la mobilitat de professors i estudiants.
2. Contribuir a l’aprenentatge per immersió de llengües estrangeres.
3. Millorar el coneixement d’altres cultures i estils de vida a través d’intercanvis.
4. Portar a terme mobilitat d’alumnes durant els pròxims cursos (2014-2020).
5. Incrementar les oportunitats de trobar feina a la Unió Europea.
6. Descobrir diferents programes de pràctiques a Europa per millorar la nostra
experiència actual amb empreses del nostre territori.

Prioritat 1: El nostre col·legi cristià sempre ha facilitat a qualsevol estudiant amb
problemes econòmics la seva formació al nostre centre. També ampliem el tipus

La Seu d’Urgell

d’alumnat no tradicional, ja que en la situació de crisi actual tenim molts estudiants de
més de 30 anys que actualitzen els seus estudis per tornar a entrar al mercat laboral.
Hi ha alumnes, que treballen i assisteixen a classe per reciclar els seus coneixements.
Amb ells es pacta un règim individual d’estudis per adaptar-nos a les seves necessitats i
garantir-los una formació de qualitat.
Es garanteix, així una igualtat d’oportunitat pel que fa la selecció de participants i la
concessió de les ajudes de manera justa, transparent, coherent i documenta.
Prioritat 2: Les activitats realitzades a l’estranger tindran un reconeixement, des de
l’escola.
Prioritat 3: El nostre centre publica tota la seva oferta educativa, la qual està
dissenyada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
www.gencat.cat, i qualsevol alumne pot conèixer tot el currículum específic de cada
mòdul per saber si s’adapta als seus interessos o als estudis dels seu lloc d’origen.
Prioritat 4: Treballar amb empreses líders ens permet donar una formació de qualitat
amb garanties i unes pràctiques en empreses sense cap despesa extra per als nostres
estudiants. Des del nostre centre s’assessora l’alumne per sol·licitar beques. Demanar
la Carta Erasmus+ és també un altre factor que pot ajudar els nostres alumnes a optar
a una mobilitat a un preu molt reduït.
Prioritat 5: Els estudiants en acollida tindran un tracte igualitari i es fomentarà la
integració, i NO se’ls aplicarà cap taxa.

