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PROJECTE AL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+ 
 
Objectiu 
Projectes: Programa Erasmus Plus HE (Higher Education = Grau Superior) 
 
El programa ERASMUS Plus KA1 HE és l'acrònim de: European Region Action Scheme for the 
Mobility of University Students, "Pla d'Acció de la Comunitat Europea per a la Mobilitat 
d'Estudiants Universitaris". Forma part del pla  Erasmus Plus. 
 
El seu objectiu és facilitar la mobilitat acadèmica dels estudiants en edat universitària dels 
Estats membres de la Unió Europea. A Espanya, l' Organismo Autónomo Progamas Educativos 
Europeos juntament amb el Servei de Programes Internacionals de Formació Professional 
s'encarreguen de gestionar-lo. L'agència europea, s'encarrega de la seva gestió a través de la 
Comissió d'Educació i Formació.  
 
Vídeo presentació “Pràctiques a l’estranger de l’Associació Mundus” 
 
Pràctiques a empreses 
El centre Jaume Viladoms ofereix la possibilitat als alumnes de Cicles Formatius de Grau 
Superior de realitzar part del període de pràctiques en empreses (Formació en Centres de 
Treball) a altres països de la UE. 
 
La finalitat de l'estada és contribuir a què l'alumne s'adapti a les exigències del mercat laboral 
a escala comunitària, adquirint aptituds específiques, així com millorar la seva comprensió de 
l'entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireix experiència 
laboral.  
 
Països de destí : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/factsheets_es 
 
 
També cal treballar amb la OLS que és la plataforma de recolzament lingüístic on s'ha de 
gestionar el curs que els alumnes han de fer obligatòriament. 
 
Numero de places ofertades 
S’ofereixen 4 places  per cicle (12 places en total) incloses al projecte Erasmus+KA103. 
Mobilitat per CFGS.  
 
Període de la mobilitat i durada 
La durada de la mobilitat és de 2 mesos (60 dies): del 6 de setembre de 2021 al 4 de 
novembre de 2022.  
 
Destinataris 
Alumnes de segon curs de grau superior interessats que compleixen els requisits de centre. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://www.xtec.cat/web/projectes/mobinternacional
http://www.xtec.cat/web/projectes/mobinternacional
https://www.youtube.com/watch?v=isDYElpKNwM
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/factsheets_es
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Les places s’ofereixen als alumnes que cursin l’últim curs o que hagin finalitzat i optin com a 
post-titulats. 
 
Criteris de selecció 
(veure Annex 1) 
 
Imports Beca 
 (veure Annex 2) 
 
Es pot fer una mobilitat amb beca zero, és a dir, una mobilitat sense subvenció. 
 
Documentació necessària 
 Formulari d’inscripció de l’Associació Mundus. Vídeo explicatiu. 
 

En el formulari d’inscripció cal adjuntar la següent documentació: 
 Currículum europeu (en anglès) Currículum Europass. Vídeo explicatiu. 
 Documentació que acredita els requisits per al barem 
 Carta de motivacions per a la participació al projecte Erasmus+ 

 
Documentació per viatjar  
Quan l'alumne sigui seleccionat, haurà de tenir en vigor els 2 documents següents i adjuntar al 
formulari corresponent de l’Associació Mundus:  
 El DNI vigent (sense caducar). 
 La targeta sanitària europea. 

 
Assumpció de responsabilitat 
Es signarà el document d'Assumpció de responsabilitat amb el qual s'assumirà la participació al 
programa. (Annex 3) 
 
Memòria final  
Durant l'estada s'haurà de confeccionar un registre de les despeses ocasionades durant 
l'estada i un altre de les activitats realitzades a l'empresa per tal de fer una memòria final a la 
tornada i omplir el quadern de pràctiques. 
 
Cal presentar un vídeo de 1’ explicant l’experiència de la estada. 
 
Assegurança 
Si l’alumne/a té pendent alguna uf, es faran pràctiques amb l’acord corresponent, per tant 
estaran coberts per l'assegurança escolar vinculada a l’Sbid, el  programa de gestió de les FCT, 
tot i que s'ha de fer un altra d’Assistència en viatge. 
 

https://forms.monday.com/forms/2220580b5313809778bb5e4bee734261?r=use1
https://www.youtube.com/watch?v=fFMNELSqOy0&t=1s
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
https://www.youtube.com/watch?v=PzdJD2VBqsc
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
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Si l’alumne/a és post-titulat/da, no tindran l’assegurança escolar vigent i caldrà tenir una altra 
assegurança que cobreixi les possibles contingències que puguin sorgir, tant al viatge com al 
decurs de les pràctiques en empreses. 
 
Amb el Carnet Jove queda coberta l'assistència en viatge i cal demanar el número de pòlissa i 
fotocòpia del Carnet Jove (tres mesos màxim) i veure si surt a compte. També es podria tenir 
en consideració una assistència privada familiar. 
 
Temporalització 
 
Setmana 12/04 Tutoria col·lectiva de presentació del projecte 
Dijous 22/04  Data límit per el lliurament de sol·licituds i documentació segons 

els criteris del  barem 
Dilluns 26/04  Publicació de llistes baremades dels candidats al taulell d’anuncis i 

amb correu personal a cada un dels candidats seleccionat 
Dimecres 05/05  Reunió amb candidats per proposta, gestió documentació i 

pressupost. Concretar destí dels participants (Associació Mundus) 
Setmana 24/05  Inscripció dels participants a la plataforma SEPIE del projecte 

mobilitat  i a la plataforma OLS per a la formació en la llengua del 
país de destí. 

Setmana 14/06  Realització de la prova inicial d’idioma a la plataforma OLS. A partir 
d’aquesta prova es determina el nivell de l’alumne i s’inicia el curs 
d’anglès on-line a través d’aquesta plataforma 

A determinar Entrevista via Skype amb la empresa de pràctiques (Associació 
Mundus) 

Setmana 05/07  Reunió de participants per seguiment del projecte 
Setmana 01/09  Preparació de la documentació de seguiment de practiques, Sbid. si 

s’escau, i assegurança de l’alumne 
 
Erasmus+. Informació general 
https://youtu.be/s7C5GyGthaw?list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0  
 

https://youtu.be/s7C5GyGthaw?list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0
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