
REUNIÓ ERASMUS+ 
2021/2022



En què consisteix?

• Realitzar les 350 o 383 hores del mòdul FCT en una empresa 
estrangera

• 7 beques en la convocatòria 2021-2022

• Estiu 2022

• No són retributives

• Es rep una beca per poder compensar les despeses d’estada



Import beca segons país de destí 

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Noruega, Suècia, 
Liechtenstein i Luxemburg 400 euros

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, 
Malta, Països Baixos i Portugal 350 euros

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, 
Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, 
República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia

300 euros

100 euros addicionals els alumnes que gaudeixin de Beca Ministeri

*L’import de la beca està calculat per a uns 30 dies. Es tracta d’un import aproximat.



Per què escollir 
una beca 
Erasmus+?

Millorar 
competència 

lingüística

Conèixer 
altres cultures 

Tenir una 
experiència 

laboral en una 
empresa 

estrangera

Adquisició 
competencies 

personals i 
socials



SELECCIÓ ALUMNES

Nivell mitjà 
anglès

Aprovació per 
l’equip docent



SELECCIÓ ALUMNES

Nivell mitjà 
anglès

Aprovació per 
l’equip docent





Països que puc escollir



Opcions:

1. Pack complet (allotjament 
compartit, destí poc segur, 
opció més econòmica)

2. Pack complet, destí tancat i 
opció habitació individual 
(Bulgària - Sofia)

3. Destí obert, alumne es busca 
allotjament, el cost dependrà 
del destí i l’allotjament 
seleccionat



Pack tancat destinació Bulgària (Sofia)
Preus actuals a data 9 de desembre del 2021 (60 dies)
Sofia Walking Tour – 2 hours (més de 5 alumnes) FREE
Accommodation
(single or double room in shared apartaments, hostel/selfcatering)

930 eur

Local transports (60 days) 100 eur
Airport transfer 45 eur

- Beca alumne -600 eur

TOTAL 475 EUR

*Aquest és el preu final a pagar per l’alumne/a. Són imports aproximants.



Altres informacions:
- El procediment comença emplenant el formulari la gent que 

està interessada.
- Sobre les destinacions, se us va donar la informació que hi 

havia sobre la taula en el moment de la reunió, però hem de 
saber que:

- poden variar pel tema de la pandèmia
- quan tinguem els candidats, farem una reunió perquè us conegueu, us 

donarem informació actualitzada i us aconsellarem la millor opció també 
tenint en compte les vostres preferències.

- Sempre tindreu un temps per desistir de la beca. 





Gràcies per la vostra atenció!!

Ens podeu contactar a mobilitat@boscdelacoma.cat


