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Convocatòria Estudiants CFGS 2021-2022
EASD Serra i Abella

Què és el programa Erasmus+?
Erasmus+ és el programa creat per la Unió Europea (UE) per donar suport al desenvolupament
educatiu, professional i personal de les persones, dins Europa i fora del seu territori,
contribuint així al creixement sostenible, l’ocupació de qualitat i la cohesió social, a més
d’impulsar la innovació i d’enfortir la identitat europea i la ciutadania activa.

Quines mobilitats ofereix l’escola?
L’EASD Serra i Abella ofereix als estudiants de CFGS la possibilitat de fer pràctiques a l’estranger
(SMT) en una empresa, organització o qualsevol altre lloc de treball pertinent. Hi ha dues
modalitats de pràctiques:
1. Les pràctiques obligatòries, incloses dins el segon any dels estudis.
2. Les pràctiques de postgraduat, quan l’alumne ja ha acabat els estudis. En aquest cas,
l’alumne ha de sol·licitar-ho i ser triat al llarg del seu darrer any d’estudis, i marxar una

PROGRAMA ERASMUS+ 2021 - KA 131 - HED - Convocatòria CFGS 2021-2022 - EASD Serra i Abella

2/7

vegada finalitzats els estudis. Cal completar la mobilitat en el termini d’un any a partir
de la data de l’obtenció del títol.

Objectius de les pràctiques a l’estranger
L’objectiu de les pràctiques a l’estranger és millorar les competències comunicatives,
lingüístiques i interculturals.
●

Millora en els resultats d’aprenentatge en exposar-se a diferents punts de vista i
mètodes de treball del seu camp d’estudi;

●

Millora de les perspectives professionals, currículum i contactes;

●

Assolir major capacitat d’iniciativa, de resolució de problemes i d’adaptació als canvis;

●

Millora de la confiança i l’autoestima;

●

Millora en el coneixement de les llengües estrangeres, capacitat de comunicació,
sensibilització intercultural i envers el projecte europeu i els seus valors;

●

Una participació més activa en la societat.

On es poden fer?
1. A països del programa Erasmus+:
a. Membres de la UE (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, República
Txeca, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França,
Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituania, Luxemburg, Malta, Països
Baixos, Polònia, Portugal, Romania i Suècia).
b. Altres països del programa (els tràmits poden ser més complicats): Noruega,
Islàndia, Liechtenstein, Andorra, Estat de la Ciutat del Vaticà, Mònaco, San
Marino, Illes Fèroe, Regne Unit, Suïssa, República de Macedònia del Nord,
República de Turquia i República de Sèrbia.
2. A països associats: Es podran fer mobilitats a altres països de tot el món quan estiguin
justificades i suposin un benefici per als interessos de la UE.
En tot cas, el país de destí no pot ser Espanya ni el de residència de l’alumne durant el curs.
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Qui pot participar en la convocatòria?
Poden participar:
●

Estudiants matriculats en estudis de CFGS, per a realitzar les pràctiques obligatòries a
l’estranger.

●

Estudiants de 2n curs de CFGS que tinguin previst acabar els estudis al final d’aquest
curs, per a participar en la selecció per a realitzar pràctiques de postgraduat durant
l’any següent al de la finalització dels seus estudis.

Duració de les activitats
●

La beca Erasmus+ de pràctiques cobreix 2 mesos.

●

Si ja has gaudit prèviament d’una beca Erasmus+ al llarg dels mateixos estudis actuals,
pots tornar-la a demanar, sempre i quan en total no es superin els 12 mesos de
mobilitat.

Mobilitat combinada
És una combinació de mobilitat física i virtual, possible sempre i quan l’empresa de destí
ofereixi l'opció de treball virtual. Aquesta modalitat és especialment adient per a estudiants
que per alguna raó (física, econòmica…) no poden participar en una mobilitat física de
pràctiques de llarga durada.

Quan es fa la mobilitat?
●

Pràctiques obligatòries: de juny a juliol 2022.

●

Pràctiques de postgraduat: entre setembre i desembre de 2022.
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Ajudes
Les ajudes econòmiques varien segons el país on es faci la mobilitat.
Grup 1

Països del programa: Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia,

310 € / mes

Liechtenstein, Luxemburg, Noruega i Suècia.
Països amb cost de
vida superior

Països associats de la regió 14: Illes Fèroe, Regne Unit, Suïssa.

Grup 2

Països del programa: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França,

260 € / mes

Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos i Portugal.
Països amb cost de
vida mitjà

Països associats de la regió 5: Andorra, Estat de la Ciutat del Vaticà,
Mònaco, San Marino.

Grup 3

Països del programa: Bulgària, Txèquia, Croàcia, Eslovàquia,

210 € / mes

Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord,
Països amb cost de

Polònia, Romania, Sèrbia i Turquia.

vida inferior

Ajudes addicionals
●

Cal afegir una ajuda extra per mobilitat de pràctiques de 150 € / mes.

●

Els estudiants amb menys oportunitats (els que hagin estat beneficiaris d’una beca
general el curs anterior), poden sol·licitar una ajuda extra de 250 € / mes (compatible
amb l’ajuda de pràctiques).

●

Els estudiants amb discapacitats que tenen despeses addicionals que no es poden
cobrir amb l’ajuda anterior: 100 % de les despeses necessàries per a la mobilitat,
incloses les visites preparatòries i acompanyants.

●

Viatge ecològic per a estudiants sense ajuda de viaje: 50 € addicionals. Fins a 4 dies de
suport individual addicional para a cobrir dia de viatge, si és el cas.

Als països associats de les regions 1-4 i 6-13, l’ajuda és de 700 € / mes. És compatible amb
l’ajuda addicional per a participants amb menys oportunitats i incompatible amb l’ajuda
addicional per a pràctiques.
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Com es demana i com es gestiona una mobilitat Erasmus+?
Durant les dates previstes, cal enviar un email a l’adreça erasmus.easd@gmail.com amb
assumpte “Convocatòria Erasmus” adjuntant la documentació següent (en PDF):
1. Formulari de sol·licitud (disponible a la web de l'escola, apartat Internacional >
Mobilitat > Alumnes Outgoing > Formulari de sol.licitud d’alumnes).
2. Document que acrediti el nivell d’idioma del país de destí (o d’anglès).
3. Expedient acadèmic dels estudis actuals, on constin les assignatures cursades i les
notes obtingudes.
4. Carta de motivació.
5. Carta d’acceptació de l’empresa (si ja s’ha contactat).
Un cop rebudes les sol·licituds, es citarà a tots els participants a una entrevista personal.

Barem de selecció
1. Expedient acadèmic de primer curs (60 punts)
Es multiplicarà la mitjana ponderada de primer curs per 6:
Nota x 6 = nºpunts
2. Nivell d’idioma (20 punts)
És indispensable tenir un nivell suficient d’anglès o bé de l’idioma del país de destí.
B1

B2

C1 (o superior)

10 punts

15 punts

20 punts

3. Carta d’acceptació de l’empresa (10 punts)
4. Entrevista personal (20 punts)
●

Es valoraran les motivacions que porten a l’alumne a demanar la mobilitat i els
objectius que vol aconseguir, així com el compromís i la viabilitat de l'estada. (10 punts)
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Es valorarà que l'alumne hagi buscat i hagi estat acceptat per una empresa. (10 punts)

A partir d'aquestes sol·licituds i en funció de les places disponibles es farà una selecció dels
alumnes participants. La resolució, juntament amb la puntuació obtinguda, es publicarà al
tauler d'anuncis d'Erasmus. A partir de la data de publicació de la resolució (veure més
endavant), s’obre un període de quatre dies per a presentar al·legacions. Les al·legacions s’han
de trametre al correu: erasmus.easd@gmail.com
Els alumnes seleccionats, juntament amb la coordinació d’Erasmus, iniciaran els tràmits per a
dur a terme la mobilitat. L'alumne seleccionat adquireix un ferm compromís en la seva
participació en el programa ERASMUS+.

Assegurança i Targeta sanitària europea
Els aspirants seleccionats, abans de realitzar la mobilitat, hauran d’aportar una assegurança
que cobreixi:
●
●
●
●

El viatge (que inclogui deteriorament o pèrdua de l’equipatge);
Responsabilitat civil (que inclogui responsabilitat professional);
Accidents i malaltia greu (que inclogui la incapacidad temporal o permanent);
Expatriació.

El cost de l’assegurança el retornarà l’escola sempre i quan l’estudiant presenti factura.
Es recomana la targeta sanitària europea, gratuïta i que dóna accés a l'assistència sanitària
pública necessària al llarg de l’estada en el país de la UE i en les mateixes condicions i al mateix
cost (en alguns països, gratuït) que les persones d’aquest país.
Més informació i com obtenir-la: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es.

Curs d’idiomes (gratuït)
Les activitats de mobilitat es complementaran amb oportunitats d'aprenentatge de llengües a
través de l'eina de suport lingüístic en línia (OLS, per les sigles en anglès) d'Erasmus+ o altres
formes addicionals de suport lingüístic.

Calendari: dates clau
●

Reunió informativa: 20 d’octubre 2021 (11:45h) (on-line)

●

Presentació de sol·licituds: del 21 d’octubre al 18 de novembre

●

Resolució provisional de baremació i preselecció: 30 de novembre
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●

Al·legacions: 30 novembre - 03 desembre (per correu electrònic)

●

Resolució definitiva d’estudiants seleccionats: 14 de desembre
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DiscoverEU
Programa per a joves de divuit anys per a viatjar per tot Europa durant un mes com a màxim,
preferentment en tren. DiscoverEU connecta als joves europeus i els permet descobrir el ric
patrimoni cultural d'Europa. Així mateix, els dota de competències clau i capacitats per a la
vida, i anima els joves a adoptar hàbits de desplaçament sostenibles.

-----------------------------------------------------------El projecte "KA 131 - HED" està cofinançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut d'aquesta
convocatòria és responsabilitat exclusiva de l'EASD Serra i Abella i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a
la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que pugui fer de la informació aquí difosa.

