
ESTADES FORMATIVES A L'ESTRANGER PER A ALUMNES I PROFESSORS 
D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

L’objecte de les convocatòries del probrama l’Erasmus + és la selecció de projectes de 
mobilitat, de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que 
alumnes i professors d’ensenyaments professionals realitzin estades formatives en 
empreses, entitats o centres educatius d’altres països.

Es preveuen vàries modalitats d’estades formatives:

• Modalitat de pràctiques adreçada als alumnes. Estades formatives per a l’adquisició 
de resultats d’aprenentatge corresponents a una part o a la totalitat del mòdul que 
desplega la formació pràctica en centres de treball (FPCT).

• Modalitat d’estudi adreçada als alumnes. Estades formatives per a l’adquisició de 
resultats d’aprenentatge d’una o més unitats formatives de mòduls diferents al mòdul 
que desplega la formació pràctica en centres de treball.

• Modalitat adreçada als professors. Estades formatives dirigides únicament als 
professors de cicles formatius de formació professional, per a la seva participació en: 
La incorporació de la llengua anglesa en els ensenyaments professionals.

MODALITAT DE PRÀCTIQUES ADREÇADA ALS ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE 
GRAU SUPERIOR

Consisteix en una estada de tres mesos de durada (11 o 12 setmanes)  per fer la Formació 
en centres de Treball (FCT) de 350h (CI/TiL/AiF) o de 317h (ASIX/DAM) en una empresa 
estrangera en jornada màxima de 7 hores diàries. La FCT realitzada a l’estranger té ple 
reconeixement en el currículum.

Període: estiu 2017.

Estada amb famílies en règim de mitja pensió.

Curs de preparació lingüística abans o durant l’estada.

Cal tenir nacionalitat o residència permanent de la Unió Europea.

Països i nombre de beques concedides:

• Irlanda del Nord (Belfast): 10 beques
• França Centre (Centre/Llenguadoc-Rosselló): 2 beques



El centre és l’encarregat d’organitzar i gestionar  l’estada així com la documentació 
necessària conjuntament amb l'alumnat.

Per les mobilitats Erasmus 2014-2020 tenim concedida la carta ECHE (Erasmus Charter for 
Higher Education) que ens permetrà realitzar estades de pràctiques i d'estudis amb els 
nostres socis d'acollida de França i Regne Unit.

Carta ECHE (2014-2020)
http://192.168.0.2/portal2/images/docs/erasmus/carta_erasmus.pdf

Declaració de política Erasmus
http://192.168.0.2/portal2/images/docs/erasmus/dec_strategie_erasmus.pdf

 

Enllaços d'interès

Informació Erasmus +
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm

Selecció de participants
http://192.168.0.2/portal2/images/docs/erasmus/seleccio.pdf

Baremació dels criteris d'accés
http://192.168.0.2/portal2/images/docs/erasmus/puntuacio_seleccio.pdf

Sol.licitud per accedir a la beca
http://192.168.0.2/portal2/images/docs/erasmus/sol_mobilitat.docx

Resultats baremació curs 2016-2017
http://192.168.0.2/portal2/images/docs/erasmus/provisionals_1617.pdf

Coordinació: Nuri Torramadé/Rosa Plana

Contacte: mobilitat@boscdelacoma.cat

També podeu visitar el blog https://erasmusboscdelacoma.wordpress.com/
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