Erasmus + KA131 – Grau Superior –
Projecte i selecció dels participants

Destinataris

1

Estudiants i graduats en els cicles formatius de grau superior .
Persones majors d’edat en el moment de la realització de l’estada internacional.
Persones amb un nivell de competències lingüístiques en llengua estrangera
equivalent al nivell B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües.

Import de
les beques

410€ - 460€ / mes Import Erasmus+
150€ / mes Import addicional Fundació BCN FP
560€ - 610€ / mes Import TOTAL mensual de la beca

Projecte

2 mesos de pràctiques professionals en empreses de la Unió Europea.
Preparació lingüística a través de la plataforma online OLS.
Acompanyament pedagògic de tots els participants: cerca de l’empresa de pràctiques,
suport en la cerca de l’allotjament, seguiment i tutoria a la ciutat de destí.

Destinacions

Ciutats Europees de l’Associació Xarxa FP (www.xarxafp.org)

Centres
participants

51

Nombre de
beques

75

Repartició
beques

1 beca per cada centre participant.
1 beca extra pels centres públics de titularitat municipal de l’Ajuntament de
Barcelona.
Les beques restants es repartiran sota criteris de meritocràcia.

Candidats

Cada centre participant podrà enviar com a màxim 3 candidats.

Selecció dels

Tots/es els/es candidats/es realitzaran 1 entrevista personal a la Fundació BCN

1

Com indica la normativa Erasmus+, els estudiants candidats podran realitzar les practiques
internacionals com a part de la FCT (Formació en centre de treball) o com a experiència professional
addicional al seu títol de formació professional fins a 12 mesos després de la seva data de finalització del
cicle formatiu.

participants

Formació Professional.
Criteris de selecció (50 punts):
Mèrit acadèmic (10 punts)
Currículum en fomat Europass (7 punts)
Competències lingüístiques (20 punts)2
Experiència professional (6 punts)
Motivació i aptitud personal (7 punts)

Períodes per
a la
realització
de
Pràctiques3

Des del 25 de març al 24 de maig de 2023.
Des del 2 de maig al 30 de juny de 2023
Des de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2023
Des del 15 de gener al 14 de març de 2024
Des del 15 de març al 14 de maig de 2024

Selecció dels
participants

Selecció dels candidats per part dels centres de formació professional: Fins el 22 de
desembre de 2022.
Entrevistes i selecció dels participants per part de la Fundació BCN FP: Gener 2023.

2

El nivell mínim de competències lingüístiques que es requerirà per a superar la entrevista serà el nivell
B1 del marc de referencia europeu.
3
Els estudiants candidats podran ser de primer o segon curs i els centres participants podran escollir de
forma discrecional el període de pràctiques internacionals.

