Convocatòria
2019-20
1 BECA ERASMUS+
GRAU SUPERIOR
Bernat el Ferrer en consorci amb Fundació BCN
Formació Professional

1.

Requisits:

•

Estudiants en cicles formatius GS

•

Nivell mínim en llengua estrangera: B1. Es farà part de l’entrevista en anglès per
comprovar el nivell en cas de no tenir certificat oficial.

2. Què ofereix la beca
• 2 mesos de pràctiques en empreses a la UE. Si en el moment de marxar no has realitzat encara la FCT aquest
període de pràctiques et serà reconegut. Si quan marxis ja has cursat la FCT es considerarà com a ampliació de
pràctiques.
• Preparació lingüística on-line.
•

Acompanyament pedagògic a país europeu

•

Recerca d’allotjament.

3. Import beca: 1,000 euros (500 euros mensuals)
4. Estades: Has d’escollir algun d’aquests períodes. Pots escollir entre 16 països europeus (consulta el mapa per
veure les destinacions possibles) https://www.xarxafp.org/members/members-map/
Des del 1 de maig de 2020 al 30 de juny de 2020
Des de l’1 d’ octubre de 2020 al 30 de Novembre de 2020

5. Termini convocatòria: 2 de desembre de 2019
•

Reunió Equip Docent i Comissió de Mobilitat a l’institut: 10 de desembre de 2019

A l’institut escollim dos candidats d’acord amb els criteris de selecció publicats. A la Fundació Barcelona entrevisten
els nostres 2 candidats i seleccionen el participant. L’altre candidat resta a la llista d’espera per si es
produeix alguna vacant
•
Entrevistes a Barcelona: mitjans de desembre de 2019
4. Procés de Selecció del Participant:
•
•
•
•
•

Enviament de CV format Europass i carta de motivació en anglès a mobilitat@bernatleferrer.cat fins al 2 de
desembre
Entrega full inscripció al tutor/a.
Reunió Equip Docent i Comissió Mobilitat que escollirà els 2 candidats per fer l’entrevista a
Barcelona.
Barem per fer selecció: Mèrit i Compromís Acadèmic (10 punts), Competència lingüística (20 punts, mínim B1),
competències personals (10 punts).
Entrevista a Barcelona i selecció de l’alumne que gaudirà de la beca.

