Generalitat de Catalonha
Departament d’Ensenhament
I.N.S. d’Ostalaria Les-Val d’Aran

SOL.LICITUD PARTICIPACIÓ PROGRAMA ERASMUS + 2017
1.Dades personals:
En/na ............................……............…………………........... amb DNI
......….............
matriculat al curs … del cicle formatiu ………………………………………………………...
Data naixement: ....................................... Lloc naixement: .............................................
Adreça : ..................................................................................................................................
Codi postal: ................................. localitat: ................................................................
Telèfon: ...................................... correu electrònic: ..............................................................

2. Costos
Es compromet vostè, a costejar les despeses derivades de la seva participació en el
Programa de Mobilitat educativa que demana , i que no estiguin coberts per les
subvencions oficials assignades a aquest, així com de realitzar els pagaments a
compte que poguessin tenir lloc?
SI

NO

3. Autonomia
Considerés que tens les habilitats necessàries per:
-

Gestionar el desplaçament fins al país de destí
Trobar allotjament en el país de destí
Comunicar-se suficientment en els país de destí
Viure amb autonomia durant el període de la seva mobilitat
Resoldre imprevistos durant la mobilitat

SI

NO

SI

NO

SI

NO
SI

SI

NO
NO

4. Motivació
Valora del 0-3els motius pels quals vostè vol sol·licitar una mobilitat per fer
pràctiques a un país de la UE
Millorar la meva formació

Conèixer una cultura diferent a la meva

Possibilitat d’inserció laboral a la UE

Per l’experiència personal

Millorar el meu nivell d’idiomes

Oportunitat de viure autònomament

Millorar el meu CV

Altres:

Perquè creu que hauria de participar en un projecte de mobilitat?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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5. Compromís *
Estàs disposat a millorar el teu perfil com a candidat?
Valora de 0-3 l’esforç que et compromets a fer:
Formar-me en aspectes tècnics que facin falta

Millorar les meves competències lingüístiques

Informar-me d’aspectes pràctics de la vida en el
país de destí

Informar-me dels aspectes culturals en el país
de destí

Altres:
*Si resulta seleccionat i no s’observa el manteniment del seu compromís amb el Programa, pot perdre la seva condició de
seleccionat

6. Preferències del candidat a tenir en compte si realitza les pràctiques a
Paris:

7. Condicions generals de la participació en programes de mobilitat:
El programa Erasmus permet la realització d'accions de mobilitat d'alumnes per a
pràctiques en Centres de Treball de països de la UE. El Programa contempla una sèrie
d'ajudes econòmiques per a contribuir parcialment a sufragar les despeses generades per
la participació en el mateix.
La participació en qualsevol Programa de Mobilitat Educativa és absolutament voluntària, i
el sol·licitant adquireix els compromisos propis de realització del Programa i accepta les
següents condicions:
1.

Les quantitats lliurades a l'alumne per part del projecte Erasmus són ajudes
econòmiques per contribuir a les despeses generades per l’estada al país destí.

2.

L'alumne haurà de lliurar tota la documentació justificativa d'haver planificat i
realitzat la mobilitat que li sigui requerida pel coordinador del programa en el Centre
d'estudis. En el cas de no aportar els documents acreditatius de la realització de la
mobilitat o els justificants de despeses, es pot exigir a l'alumne la devolució dels fons
aportats a aquest fi.

3.

L'alumne ha d'estar en disposició de realitzar pagaments de diversos conceptes
que després podrà compensar amb l'ajut econòmic que se li concedeixi.

4.

La quantitat total per alumne dependrà de la beca de l’Agència Nacional
Erasmus, dels quals el 80% es faran efectiu quan el centre els rebi i la resta es lliurarà
un cop finalitzat satisfactòriament l'estada de pràctiques i lliurat al Coordinador del
Programa, per part de l'alumne, l'informe final segons el model establert.

5.

Els participants amb beca autoritzen al centre a realitzar despeses per dur a terme
el projecte com són: viatge, allotjament, assegurances i totes aquelles necessàries per
al seu desenvolupament.
6. L’alumne aportarà 200€ en concepte de despeses que en cas de desestiment no es
retornaran. En el cas de no ser admesos es retornaran.
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7.

La selecció de candidats es realitzarà tenint en compte l’excel·lència de
l'expedient acadèmic; el coneixement de la/es llengua/es vehicular/s del país o
empresa de destí, requisits de formació específics, habilitats personals; finalment,
l'adequació del perfil del candidat al Programa de Mobilitat, la maduresa del candidat/a,
motivació, autonomia, grau de compromís amb la realització del programa serà
fonamental per ser seleccionat/a. Aquests ítems seran valorats pels responsables del
projecte .

8.

L'assignació de candidats seleccionats a empreses es realitzarà per part del
centre, tenint en compte les característiques dels candidats i els requeriments de les
empreses.

9.

L'assignació de les beques es realitzarà segons la baremació obtinguda en la fase
de selecció.

10.

Un cop realitzada la selecció de beneficiaris del Programa de Mobilitat, la decisió
serà inapel·lable.

11.

El Centre assumeix la responsabilitat de gestionar l'empresa on l'alumne pot
realitzar la FCT de manera convenient. El seguiment i avaluació de la mateixa es
realitzarà d'acord amb la normativa vigent.

12.

Els alumnes seleccionats realitzaran tasques complementàries per a assolir un
bon nivell de la llengua francesa i es comprometen a realitzarles en els plaços fixats.

13.

L'alumne seleccionat assumeix la responsabilitat de gestionar el seu
desplaçament, estada, i manutenció durant la realització de l'estada, realitzant els
pagaments a compte que siguin necessaris. El Centre posarà a la seva disposició la
informació de què disposi per facilitar aquesta tasca.

14.

L'alumne seleccionat es compromet a tenir una actitud positiva i col·laboradora
durant totes les nits, a tenir cura de la bona imatge del centre d'estudis, i a respondre
econòmicament dels possibles danys i perjudicis dels quals fos responsable.

15.

L'alumne seleccionat es compromet a tenir en vigor tots els documents legals per
a la seva estada a països de la UE (DNI, passaport, etc.) abans de l'inici de les accions
de mobilitat, així com estar en possessió de la Targeta Sanitària Europea o document
similar (E-111), així mateix en regla.

16.

L’alumne seleccionat haurà de lliurar al cordinador de projectes internacionals el
seu CV Europass.

17.

Les mobilitats poden ser amb beques o sense beques.

Sol·licito poder formar part del projecte europeu de mobilitat Erasmus + i realitzar les
pràctiques en empreses col·laboradores a Paris durant el període comprés entre el
8/05/2017 i el 18/06/207
Les , .............de................................de 20.........

Llegit i conforme, el/la sol·licitant

Firmat:.......................................
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