La Seu d’Urgell

PREGUNTES FREQÜENTS. FAQs
1. Què és el programa Erasmus+?
És un programa de mobilitat educativa cofinançat amb fons de la UE que té com a objectiu
facilitar als estudiants de CFGS la possibilitat d'una estada formativa per a pràctiques en
empreses de la Unió Europea. Si l'estada de pràctiques a l'empresa finalitza
satisfactòriament, l’escola la reconeixerà qualificant com a APTE.
2. Qui pot ser candidat per Erasmus+?
Alumnes matriculats a CFGS de l’escola i que tinguin el requisits estipulats a les bases.
3. Quins compromisos adquireix cada part?
- EL CENTRE D'ESTUDIS:
 Complir amb els principis establerts en la Carta Erasmus.
 Informar del programa Erasmus i les seves condicions de participació.
 Seleccionar els candidats segons criteris públicament coneguts.
 Facilitar a l'estudiant una plaça formativa per a pràctiques adaptada als objectius
educatius corresponents al seu pla d'estudis.
 Gestionar les beques de la UE per a aquestes mobilitats.
 Gestionar la documentació per a les pràctiques, així com del seguiment i avaluació.
 Facilitar la preparació lingüística de l'estudiant.
- EL ESTUDIANT:
 Complir amb les condicions de participació en el programa Erasmus.
 Gestionar el seu desplaçament, allotjament i manutenció durant la seva estada de
pràctiques .
 Realitzar correctament i amb actitud positiva les activitats programades en el seu
programa formatiu segons les indicacions de les institucions emissora i d'acollida.
 Responsabilitat en la seva conducta i aprofitament del programa, així com la
compensació de qualsevol despesa que es generés per danys en l'allotjament,
empresa, etc. no coberts per l'assegurança contractada.
- LA INSTITUCIÓ D'ACOLLIDA:
 Oferir les activitats que realitzarà l'alumne segons el que especifica el Programa
Formatiu.
4. Com és el procés de selecció per les mobilitats?
- Sol·licitar la inscripció al termini i la forma indicada.
- Les Empreses ofereixen places amb certs requeriments de formació específica,
habilitats personals, idioma, etc. L'assignació de places als candidats es realitzarà
tenint en compte aquestes especificacions.
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- S'adjudiquen separadament les places i les beques de mobilitat: les beques
s'assignen segons el barem obtingut pel candidat. Es pot donar el cas d'oferir més
places que beques, en aquest cas el candidat corre amb la totalitat del cost de la
mobilitat.
- Si un candidat facilita l’empresa en pràctiques se li assigna, però l’obtenció de la beca
depèn del barem obtingut.

5. Com presento la meva sol·licitud?
- 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, quin grau de compromís té amb el
programa i les seves qualitats com a candidat.
- Aportar certificat de competència lingüística, si en té.
Entregar tota documentació al tutor del curs, de l’1 de gener al 30 de gener.

6. Criteris per la selecció del candidat
Veure les bases penjades a la web del centre: http://www.laseu.lasalle.cat/

7. Com es realitza la gestió de seguiment de la meva mobilitat Erasmus+?
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.

