
 

Convocatòria   beques   Erasmus+   CF   Grau   Mitjà  
A  continuació  es  detalla  la  convocatòria  de  beques  Erasmus+  2019-2020  per  a  estudiants  del  IES  Joan  Ramis  i                   
Ramis   de   Cicles   Formatius   de   Grau   Mitjà.  

Objectiu   del   projecte  
Oferir  als  nostres  alumnes  l’oportunitat  de  realitzar  estades  formatives  de  qualitat  en  empreses  europees  i  que                 
aquestes   siguin   reconegudes   com   a   part   del   mòdul   de   FCT.  

Informació   de   les   beques:   import,   condicions,   etc.  
Oferim   dues   beques   de   13   setmanes   amb   l’objectiu   de   fer   tota   la   formació   en   centres   de   treball   (FCT).  
.  

Beca   Núm.  Destinació  Duració  Import   beca  

CFGM_FCT_1  

Portugal   (Lisboa)  

(1161,2   km)  

13   setmanes   E+   PRO  

90   dies   d'activitat   +   2   dies   viatge  
4.497,00€   *  

CFGM_FCT_2  

Portugal   (Lisboa)  

(1161,2   km)  

13   setmanes   E+   PRO  

90   dies   d'activitat   +   2   dies   viatge  
4.497,00€   *  

  
 *Nota:  l'import  exacte  de  la  beca  dependrà  de  la  destinació  definitiva.  S'ha  calculat  per  a  una  estada  a  Portugal                     

(Lisboa).  
 
Requisits   dels   participants  
 
Els   alumnes   que   vulguin   participar   en   el   projecte   i   sol·licitar   l’ajuda,   han   de   complir   els   següents   requisits:  
 
●  Tenir  la  nacionalitat  o  permís  de  residència  vàlid  en  un  dels  països  participants  en  el  programa  Erasmus+  de  la                     
UE.  
●   Estar   matriculats   en   el   2n   curs   d’un   cicle   formatiu   de   Grau   Mitjà   en   el   nostre   centre.  
●  Haver  superat  tots  els  mòduls  formatius  abans  del  començament  de  l’estada  i  complir  els  requisits  d’accés  a                   
les   pràctiques   formatives.  
●   Passar   la   prova   de   nivell   de   l’idioma   de   treball,   que   es   realitzarà   en   el   nostre   centre.  
●   No   haver   participat   anteriorment   en   un   projecte   de   mobilitat   del   nostre   centre.  

Fulls   de   sol·licitud   per   als   participants  
Els   alumnes   que   vulguin   participar   en   el   projecte   hauran   de   lliurar   a   secretaria,   a   l’atenció   del   coordinador  
Erasmus+,   els   següents   documents,   i   qualsevol   altre   que   es   demani   al   llarg   del   procés   de   selecció:  

1.   Sol·licitud   de   participació   al   Programa   Erasmus+  

2.   Sol·licitud   d’ajuda   econòmica   Erasmus+  

3.   CV   Europass,   carta   de   motivació   i   suplement   Europass   en   anglès,   junts   en   un   únic   document   pdf.  

● Informació   general:    http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html  
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● CV   i   Carta   de   motivació   (ML):    http://sepie.es/iniciativas/europass/cv.html  
● Suplement   al   títol:    http://sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html  

4.  Autorització  personal  de  cessió  dels  drets  imatge  dels  participant.  Autorització  paterna,  en  el  cas  d'estudiants                 
menor   d'edat.  

Barem  

Per  donar  garanties  de  qualitat  i  d’aprofitament  de  l’estada,  els  alumnes  participants  es  seleccionaran  tenint  en                 
compte   el   següent   barem:   

a)   Expedient   acadèmic :   30%   de   la   puntuació   final.  

S’obtindrà   de   la   mitjana   entre   la   nota   mitja   del   1r   curs   i   la   nota   mitja   del   1r   trimestre   del   2n   curs.  

b)   Nivell   d’idioma :   20%   de   la   puntuació   final.  

El  departament  de  llengües  estrangeres  farà  una  prova  de  nivell  d'anglès  en  el  nostre  centre  durant  el  mes  de                    
novembre   de   2019.  

c)   Entrevista   personal :   50%   de   la   puntuació   final.  

El  comité  de  selecció  d'alumnes  valorarà  la  maduresa  personal,  l'interès  i  la  flexibilitat  de  l'alumne  per  realitzar                  
les   pràctiques   formatives   en   empreses   de   la   UE.  

Els  alumnes  que  en  l'apartat  c)  tinguin  una  nota  inferior  a  5  (d'un  màxim  de  10  punts),  es  consideraran  NO                     
APTES  en  el  procés  de  selecció,  ja  que  s’entén  que  si  no  tenen  la  suficient  maduresa  personal  no  poden                    
assumir   satisfactòriament   l’estada   formativa.  

D’acord  amb  els  criteris  esmentats  anteriorment,  resultaran  APTES  els  alumnes  que  obtinguin  major  puntuació.               
Els   alumnes   APTES   i   sense   beca   assignada   quedaran   EN   RESERVA,   en   llista   d'espera.  

Terminis   

Publicació   de   la   convocatòria:   28   d'octubre   de   2019  

Aquesta  convocatòria  estarà  penjada  a  la  web  del  centre  IES  Joan  Ramis  i  Ramis  a  partir  del  28  d'octubre  de                     
2019.  

Publicació   de   llistes   provisionals:   25   de   novembre   de   2019  

Tenint  en  compte  la  baremació  exposada  en  l’apartat  anterior,  el  dia  25  de  novembre  de  2019  es  publicarà  la                    
llista  provisional  d’alumnes  APTES  (amb  beca  assignada),  EN  RESERVA  (aptes  però  sense  beque  assignada  i                
en   llista   d'espera)   i   NO   APTES   (sense   beca   en   qualsevol   cas).   

Període   de   reclamacions  
A  partir  de  la  data  de  publicació  de  les  llistes  provisionals  (25  de  novembre  de  2019),  els  candidats  disposaran                    
d'un   dia   hàbil   (26   de   novembre   de   2019)   per   fer   les   seves   reclamacions.  

Publicació   de   llistes   definitives:   28   de   novembre   de   2019  

Tenint  en  compte  la  baremació  exposada  en  l’apartat  anterior  i  les  reclamacions,  el  dia  28  de  novembre  de  2019                    
es  publicarà  la  llista  definitiva  d’alumnes  APTES  (amb  beca  assignada),  EN  RESERVA  (aptes  però  sense  beque                 
assignada   i   en   llista   d'espera)   i   NO   APTES   (sense   beca   en   qualsevol   cas).   

Cobrament   de   l’ajuda  
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El  centre  transferirà  a  l’alumne  abans  de  partir  el  80%  de  l’ajuda,  descomptant  l’import  de  les  despeses  que  el                    
centre  hagi  pagat  directament  (allotjament,  assegurança,  transfers  aeroport....).  L’alumne  cobrarà  el  20%  restant              
després   d’haver   tornat   i   lliurat   l’informe   final   i   la   documentació   pertinent.  

Assegurança  
El  centre  educatiu  té  contractada  una  pòlissa  d’assegurança  pels  alumnes  que  participen  en  el  Programa                
Erasmus+  que  cobreix,  entre  altres,  els  riscs  d’accident  en  el  treball,  responsabilitat  civil,  despeses  mèdiques  i                 
cobertura  de  viatges,  durant  l’estada  de  l’alumne  en  el  país  d’acollida.  Aquesta  assegurança  va  a  càrrec  de                  
l’alumne  i  aquest  haurà  de  fer  efectiu  el  seu  import  abans  de  partir  cap  al  seu  destí.  Així  mateix,  l’alumne  està                      
obligat   a   sol·licitar   i   portar   amb   ell   la   Targeta   Sanitària   Europea.  
 
Renúncia   a   l’estada  
D’entrada,  un  cop  presentada  la  sol·licitud  d’ajuda,  NO  es  pot  renunciar  a  l’estada  formativa,  excepte  en  casos                  
de   força   major   degudament   justificats   amb   documents   oficials.  
Si  un  alumne  renuncia  abans  de  partir  per  motius  personals  i  no  justificats,  s’haurà  de  fer  càrrec  de  les  despeses                     
que   ocasioni   la   seva   renúncia.  
En  el  cas  de  que  la  renúncia  es  produeixi  per  motius  personals  i  no  justificats  un  cop  començada  l’estada  en  el                      
país  de  destí,  l’alumne,  a  més  de  retornar  l’import  de  l’ajuda  que  ja  haurà  cobrat,  s’haurà  de  fer  càrrec  de  les                      
despeses   que   la   seva   renúncia   pugui   ocasionar.  
Una   renuncia   no   justificada   podrà   causar   o   causarà   la   suspensió   de   les   FCT.  
 

Maó,   28   d’octubre   de   2019  
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Annex   1  
Inscripció   de   l’alumne/a   al   procés   de   selecció   de   CF   de   Grau   Mitjà  

Erasmus+   EuroFP   Balears   V*  
 
Nom   i   llinatges   ________________________________________________________________________  

DNI   __________________________________   Data   naixement   _________________________________  

Adreça   ___________________________________________CP   _________   Localitat   _______________  

e-mail   ___________________________________________   Tel.   mòbil   ___________________________  

Cicle   formatiu   que   estic   cursant   ___________________________________________________________  

 
EXPÒS :  
 
Que   estic   interessat/da   en   realitzar   total   o   parcialment   el   mòdul   de   Formació   en   Centres   de   Treball   en   una  
empresa   o   empreses   de   la   Unió   Europea,   dins   el   marc   del   PROJECTE   Erasmus+   EuroFP   Balears   V.  
 
1.   Que   parlo   els   següents   idiomes   estrangers   (indicar   el   nivell:   bàsic-intermedi-avançat):  

___________________________________________________________________________________  

2.   Que   les   meves   motivacions   per   voler   participar   en   el   projecte   i   realitzar   pràctiques   a   l’estranger   són:  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

3.   Que   estic   interessat   en   les   següents   beques,   en   ordre   de   preferència:  

1)    CFGM_FCT_1  

2)    CFGM_FCT_2  

 
Per   això,    SOL·LICIT :  
 
Formar   part   del   procés   de   selecció   per   a   la   participació   en   l’esmentat   projecte.  
 
Maó,   ____   de   _________________________   de   20__  
 
 
 
 
Signatura   alumne/a: Vist   i   plau:  

(Signatura   del   pare   o   mare,   en   el   cas   de   ser   menor   d’edat)  
 

Nom   del   pare,   mare   o   tutor:   _____________________________________  
 

 
*  Euro  FP  Balears  V  és  un  projecte  de  consorci  Erasmus  +  KA102  (Acció  Clau  1  sector  Formació  Professional)                    
coordinat  per  la  Conselleria  d'Educació,  Universitat  i  Recerca,  en  el  qual  participen  45  centres  educatius  públics  i                  
concertats   de   les   Illes   Balears   que   imparteixen   FP   Bàsica   i   CFGM.  
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Annex   2  
Sol·licitud   ajuda   econòmica   CF   de   Grau   Mitjà  

Erasmus+   EuroFP   Balears   V  
 
Nom   i   llinatges   ________________________________________,   nascut   el   _________________   amb   DNI  

núm.   ________________,   i   domicili   al   carrer   ______________________________,   de   ________________,  

amb   CP   _________________,   alumne   de   l'IES   JOAN   RAMIS   i   RAMIS,   on   curs   els   estudis   del   cicle   formatiu  

______________________________________________________________________________________  

 
EXPÒS :  
 
1.   Que   estic   interessat   a   realitzar   part   de   les   pràctiques   formatives   en   una   empresa   de   la   Unió   Europea.  
2.  Que  em  compromet  a  aprofitar  aquesta  oportunitat,  assumint  amb  responsabilitat  la  normativa  i  el                
funcionament  de  l'empresa  d'acollida  i  així  com  a  mantenir,  durant  tota  l’estada,  una  comunicació  fluïda  amb  el                  
centre   educatiu   aportant   les   dades   que   em   sol·licitin   (relació   de   tasques,   imatges...etc.).  
3.  Que  autoritzo  a  l’IES  JOAN  RAMIS  I  RAMIS  a  que  utilitzi  les  meves  dades  i  imatges  en  les  activitats  de  difusió                       
del  projecte  que  el  centre  organitzi,  al  mateix  temps  que  em  comprometo  a  participar  en  elles  sempre  que  em                    
sigui   possible.  
4.  Que  em  compromet  a  elaborar  i  a  aportar  al  centre  educatiu  un  cop  finalitzada  l’estada  i  en  el  termini  màxim                      
d’una  setmana,  tota  la  documentació  que  figura  en  l’annex  adjunt,  per  tal  de  poder-me  beneficiar  de  l’ajuda                  
econòmica   Erasmus+   i   que   sigui   reconeguda   l’estada   com   a   part   de   les   pràctiques   formatives.  
5.  Que  estic  assabentat  del  contingut  de  les  instruccions  per  les  quals  es  regula  el  Projecte  de  Mobilitat  Europeu,                    
en  especial,  que  si  una  vegada  concedida  l’estada,  per  motius  personals  i  no  justificats,  no  la  duc  a  terme  i  torn                      
abans   d’acabar-la,   m’hauré   de   fer   càrrec   de   les   despeses   produïdes.  
6.  Que  estic  assabentat  que  es  reconeixerà  l’estada  com  a  part  de  les  pràctiques  formatives,  sempre  que  hagi                   
estat   avaluat   com   a   Apte   pel   tutor   del   centre   i   hagi   complit   el   que   s’estableix   en   el   punt   4.  
 
Per   això,  
SOL·LICIT :  
 
Que   em   sigui   concedida   una   ajuda   per   a   la   realització   de   pràctiques   formatives   en   una   empresa   europea  
com   a   realització   de   part   de   la   FCT   i   dins   el   marc   del   PROJECTE   Erasmus+   EuroFP   Balears   V.  
 
 
Maó,   ____   de   ____________________   de   20___  
 
 
 
Signatura: Vist   i   plau   del   pare,   mare   o   tutor   legal,   en   el   cas   de   ser   menor   d’edat  

 
Nom   del   pare,   mare   o   tutor   que   signa:  

 
 
 
 
DIRECTOR   IES   JOAN   RAMIS   I   RAMIS,   LLORENÇ   PONS   LLABRES  
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Annex   3  
Europass  

 
Els  candidats  han  d’incloure  el  seu  currículum CV  Europass,  amb  una  carta  de  motivació  i  suplement  Europass                  
en   anglès,   junts   en   un   únic   document   pdf.  

● Informació   general:    http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html  
● CV   i   Carta   de   motivació   (ML):    http://sepie.es/iniciativas/europass/cv.html  
● Suplement   al   títol:    http://sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html  
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Annex   4  
Autorización   de   derechos   de   imagen  

 
 
D./Dña…………………………………………………………….……………………………………………………………,  

con  DNI/NIE/Pasaporte  nº  …………………………….,  entiendo  que  las  fotografías,  secuencias  filmadas  o            

grabadas  (imágenes  y/o  sonido)  y  entrevistas  como  participante  en  el  proyecto  Erasmus+  del  IES  Joan  Ramis  i                  

Ramis  de  Mahón  pueden  ser  ocasionalmente  utilizadas  en  materiales  promocionales  o  informativos  con  los               

siguientes   fines   educativos,   y   en   ningún   caso   con   fines   comerciales   ni   cediendo   mis   datos   a   terceros:  

 

•   Promoción   del   proyecto   Erasmus+   a   través   de   página   web,   redes   sociales   y   presentaciones.  

•   Conferencias.  

•   Presentaciones   educativas.  

•   Vídeos   educativos.  

•   …  

 

[   X   ] Doy  mi  consentimiento  para  la  utilización,  publicación  y/o  reproducción  de  imágenes,  grabaciones  y              
entrevistas   de   mi   persona.  
 
[     ] No  doy  mi  consentimiento  para  la  utilización,  publicación  y/o  reproducción  de  imágenes,  grabaciones  y               
entrevistas   de   mi   persona.  
 
Además,  se  me  consultará  sobre  el  uso  de  las  fotografías,  grabaciones  de  vídeo  o  entrevistas  para  cualquier                  
otro   propósito   que   no   sea   el   que   se   menciona   anteriormente.  
 
No  hay  límite  de  tiempo  para  la  validez  de  esta  versión,  ni  existe  una  limitación  geográfica  sobre  dónde  se                    
pueden   distribuir   estos   materiales.  
 
Al  firmar  este  formulario,  reconozco  que  he  leído  y  entendido  completamente  la  información  anteriormente               
expuesta.  
 

 

En   …………………………………,   a   ………….   de   …………………………..   de   20……  

 

 

 

 

 

Fdo.:   …………………………………………………  
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Annex   5  
Autorización   paterna   de   derechos   de   imagen   (para   alumnos   menores   de   edad)  

 

D./Dña.………………………………………………………………………………………………………………………..,  

con  DNI/NIE/Pasaporte  nº  …………………………….,  como  (indicar  parentesco)  …………………………….…...  de          

……………………….…..….……………………………………………………………………,  alumno/a  matriculado/a    

en  ……….  curso  de  ………………………………………………………….…………...…..  en  el  centro  IES  Joan           

Ramis  i  Ramis  de  Mahón,  entiendo  que  las  fotografías,  secuencias  filmadas  o  grabadas  (imágenes  y/o  sonido)  y                  

entrevistas  como  participante  en  el  proyecto  Erasmus+  del  IES  Joan  Ramis  i  Ramis  pueden  ser  ocasionalmente                 

utilizadas  en  materiales  promocionales  o  informativos  con  los  siguientes  fines  educativos,  y  en  ningún  caso  con                 

fines   comerciales   ni   cediendo   mis   datos   a   terceros:  

 

•   Promoción   del   proyecto   Erasmus+   a   través   de   página   web,   redes   sociales   y   presentaciones.  

•   Conferencias.  

•   Presentaciones   educativas.  

•   Vídeos   educativos.  

•   …  

 

[   X   ] Doy  mi  consentimiento  para  la  utilización,  publicación  y/o  reproducción  de  imágenes,  grabaciones  y              

entrevistas   de   hijo/hija.  

[      ] No  doy  mi  consentimiento  para  la  utilización,  publicación  y/o  reproducción  de  imágenes,  grabaciones  y               

entrevistas   de   hijo/hija.  

 

Además,  se  me  consultará  sobre  el  uso  de  las  fotografías,  grabaciones  de  vídeo  o  entrevistas  para  cualquier                  
otro   propósito   que   no   sea   el   que   se   menciona   anteriormente.  
 
No  hay  límite  de  tiempo  para  la  validez  de  esta  versión,  ni  existe  una  limitación  geográfica  sobre  dónde  se                    
pueden   distribuir   estos   materiales.  
 
Al  firmar  este  formulario,  reconozco  que  he  leído  y  entendido  completamente  la  información  anteriormente               
expuesta.  
 

En   …………………………………,   a   ………….   de   …………………………..   de   20…....  

 

 

 

Fdo.:   …………………………………………………  
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