La Seu d’Urgell

Bases convocatòria del programa de mobilitat Erasmus+ curs 2014/2015
1. Objecte:
1.1 El director de La Salle de La Seu d’Urgell convoca el programa de mobilitat
d'estudiants en l’àmbit europeu, modalitat KA1-KA103.
1.2 La informació general sobre els objectius, condicions i requisits del programa es pot
trobar al web de l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (d á ra
endavant
OAPEE)
http://www.oapee.es
i
del
programa
Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/Erasmus-plus/index_en.htm i a la pàgina web del
centre http://www.laseu.lasalle.cat/.
1.3 És d'aplicació a la present convocatòria el reglament en el marc del programa
europeu Erasmus+. També serà d'aplicació el conveni de subvenció per a la mobilitat
Erasmus, que subscriurà l’OAPEE amb l’escola.
1.4 Es convoquen beques per a la realització de pràctiques durant el curs o un cop
l’alumne tingui el títol, en institucions de països que participen en el programa
Erasmus+.
2. Requisits generals:
Podrà ser beneficiari d’aquestes beques l’alumnat matriculat en algun dels cicles
formatius de grau superior que imparteix l’escola.
Amb els següents requisits:
a) Que el còmput de la durada de la pràctica sumada als mesos que hagi
realitzat l’estudiant/a en altres estades Erasmus estudis i pràctiques no
superi el total de 12 mesos.
b) En el períodes de sol·licitud l’estudiant ha d’estar matriculat al centre.
c)

Comptar amb l’acord per a la realització de la pràctica.

3. Nombre de beques
3.1. El nombre total de beques concedides estarà supeditat a l’adjudicació d’aquestes
per part de l’OAPEE al centre.
4. Durada
La durada de la mobilitat te un mínim de 2 mesos, i un màxim de 3 mesos, becats.
L’estada pot ser fins a 12 mesos.
5. Lloc de realització
5.1. La pràctica haurà de realitzar-se en una organització ubicada en un dels estats que
participen en el Programa Erasmus+, que inclou els 28 estats membres de la Unió
Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i l’antiga República Iugoslava de
Macedònia.
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5.2. Les pràctiques no podran realitzar-se en España.
5.3. Les organitzacions d’acollida podran ser empreses (tota organització que realitzi
una activitat econòmica en el sector públic o privat, de qualsevol dimensió, estatus
jurídic i sector econòmic en el qual exerciti l’activitat, fins i tot l’economia social)
públiques o privades, centres de formació, centres d’investigació o altres
organitzacions, incloent-hi les universitats.
6. Termini de sol·licitud
El període de sol·licitud serà de l’1 de gener al 30 de gener, s’ha d’emplenar el
document de sol·licitud penjat a la web del centre:
http://www.laseu.lasalle.cat/
Es necessària aportar:


Sol·licitud degudament complimentada i FIRMADA.



CV Europass en anglès (el model es pot descarregar a la web de l’escola
http://www.laseu.lasalle.cat/)



Carta de motivació (Cover Letter) en anglès del estudiant exposant per què
volen ser seleccionats pel programa de mobilitat Erasmus+, per què desitgen
fer les pràctiques a Europa, què espera de la seva estància Erasmus+, quin grau
de compromís té amb el programa i les seves qualitat com a candidat.



Aportar certificat de competència lingüística, si en té.

7. Seguiment
Una vegada finalitzat el procés d'organització de la mobilitat, el Tutor de FCT
s'encarrega de realitzar el seguiment de la mateixa en contacte amb l'estudiant
mitjançant correu electrònic. L'estudiant ha de contactar obligatòriament un cop per
setmana amb el tutor, remetent per correu electrònic el Full Setmanal d'Activitats i
comentant el desenvolupament de les pràctiques. Per validar les pràctiques l'alumne
ha d'aportar a la seva tornada al centre els informes finals d'avaluació establerts,
correctament emplenats.
En cas d'incidències durant les pràctiques que no poguessin ser solucionades des
d'Espanya pel Tutor de FCT (primer nivell de seguiment) o el Coordinador Erasmus
(segon nivell de seguiment), es donaria per finalitzada la mobilitat, computant (si
escau) les hores de pràctiques realitzades fins al moment en què s'hagi produït el
retorn anticipat de l'alumne, i havent de realitzar la resta del període de pràctiques en
la següent convocatòria.
Si el retorn anticipat no respon als supòsits previstos per l'Agència Erasmus com "casos
de força major", s'han de tornar les ajudes rebudes per a la mobilitat .
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8. Composició de la Comissió de valoració dels candidats:


Coordinador cicles formatius



Coordinadors programa Erasmus+



Professor llengua vehicular



2-3 professors, incloent el tutor.

9. Criteris de selecció dels estudiants:
CRITERIS DE
SELECCIÓ

BAREM

COM ES VALORA

Excel·lència
acadèmica del
candidat/a

Fins el 20%

-Expedient acadèmic 1º curs:
7-8 ….. 1 PUNT
8-9 ….. 1,5 PUNTS
9-10 … 2 PUNTS

Clingüís
tica

Idioma
vehicular

Fins el 20%

-Proba de nivell (escrit + oral) …………………………………… fins 2 PUNTS
Nivell competència C2 ……………………………………………2 PUNTS
Nivell competència C1 …………………………………………..1,5 PUNTS
Nivell competència B2 ……………………………………………1

PUNT

Nivell competència B1.....................................0,5 PUNTS
Idioma
del país
de destí.

Fins el 20%

- Proba de nivell (escrit + oral) …………………………………… fins 2 PUNTS
Nivell competència C2 ……………………………………………2 PUNTS
Nivell competència C1 …………………………………………..1,5 PUNTS
Nivell competència B2 ……………………………………………1

PUNT

Nivell competència B1.....................................0,5 PUNTS
Fins el 40%

-Informe del tutor o equipo didàctic.
-Comissió avalua personalment al candidat
(motivació, autonomia, maduresa, compromís amb el programa, habilitats
comunicatives, fluïdes de conversació en idioma vehicular, etc) mitjançant
entrevista personal.
Fins 4 PUNTS

Adequació del perfil
del candidat al
programa de
mobilitat

100%

10 PUNTS

*ES NECESARI OBTENIR UNA PUNTUACIÓ MÍNIMA D’ 1 PUNT EN CADA APARTAT DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA PER
PODER SER SELECCIONAT.

