
Curs 2022/23 

ERASMUS +
Realització pràctiques a 
l’estranger



Què 
veurem?

1. PRESENTACIÓ COORDINADORES

2. QUÈ ÉS LA MOBILITAT?

3. LA MOBILITAT AL BOSC DE LA COMA

4. QUANTES BEQUES HI HA AQUEST CURS?

5. FUNCIONAMENT D’UN ERASMUS+

6. QUÈ HAIG DE FER PER A ANAR-HI?

7. EXPERIÈNCIES ERASMUS+

8. DUBTES?



MOBILITAT és anar a un altre país a 
realitzar altres estudis o estades en 
una empresa durant un període de 
temps determinat.

2. Què s’entén per  
mobilitat?

3. La mobilitat al 
Bosc de la Coma

➢ FCT’s → Formació en centres de 

treball

➢ Durant el període d’estiu



8 BEQUES 4. Quantes beques 
hi ha aquest curs?

Quin és l’import de la beca?
Entre 360 - 600 euros / mes 

(dependrà del país de destí i de la 

situació de l’alumnat) + Ajuda pel 

viatge (en funció dels kms.)

Beques Erasmus+ són compatibles 

amb beques del Ministeri



5. Funcionament 
d’un Erasmus+



Serà un país europeu, però la 
destinació final anirà en funció de 
l’especialitat de l’alumne participant 
i de la disponibilitat d’empreses.

On es pot anar?

Quin cost té? DEPENDRÀ DEL PAÍS DE 

DESTINACIÓ I DE L’IMPORT DE LA 

BECA (1.000 - 1.500€/mes)



Les empreses on realitzar les 
pràctiques ens les proporciona un 
col·laborador intermediari. En cas que 
no estiguis convençut/da cal que ho 
diguis immediatament.

Puc triar l’empresa?

Com serà 
l’allotjament?

Solen ser apartaments compartits 

amb altres estudiants d’Erasmus+



8 hores/dia.

Pensem que les pràctiques a realitzar 
en una empresa d’un altre país 
dependrà del grau de coneixement de 
l’idioma que tingueu.

Quantes hores de 
pràctiques es fan al 
dia?

Com es controlen 
les hores?

Haureu d’anar entrant les hores 

que realitzeu al QBid (hauran de 

quadrar amb el certificat d’empresa)



6. Què haig 
de fer per 
anar-hi?



El nostre col·laborar es 
compromet a trobar-vos una altra 
empresa on realitzar les 
pràctiques.

Què passa si 
l’empresa no compleix 
amb el que es va 
pactar?

I si l’allotjament 
tampoc és l’adequat?

Igualment, el nostre col·laborar us 
haurà de buscar un nou 
allotjament.



I desprès de l’Erasmus+....què puc fer?

MOBILITAT 
INTERNACIONAL

FCT COMBINAT DUAL 
NACIONAL

Acabar la DUAL en una empresa catalana 
(minim 680 h).

S’ha de demanar un RECONEIXEMENT

Acabar les hores 
en una empresa 

d’aquí



Experiències 
Erasmus+



Bon voyage!


