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Convocatòria de Beques ERASMUS+
Per a pràctiques a centres de treball a Europa
per al curs 2017/ 2018
ALUMNES DE CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR:
Educació Infantil
L’Escola FP La Safor obté la EXTENDED UNIVERSITY ERASMUS
CHARTER, al novembre de 2011, en la modalitat Student Placement
only per la qual les/els alumnes del Cicle Formatiu Superior d’Infantil que
vulguen participar en el programa de mobilitat Erasmus podran acabar els
seus estudis realitzant la FCT en empreses d’altres països de la Unió
Europea. Aquestes pràctiques s’homologuen al mòdul FCT.
Al 2013 sol.licitem la Carta 2014-2020 i afortunadament i amb molt
d'esforç i il.lusió per la continuitat, se'ns otorga la Carta Erasmus.
Aquest projecte consisteix fins a un màxim de 3 mesos de pràctiques, NO
REMUNERADES, en empreses relacionades amb els estudis cursats i la
seua finalitat és proporcionar als beneficiaris la oportunitat de tindre
experiència laboral a països de la Unió Europea, perfeccionar el
coneixement d’un idioma extranger i conéixer altres formes de treball,
cultures i maneres de viure.
Les pràctiques es realitzaran en el període comprés entre els mesos de
març a juny de 2018.

Si el projecte es completa satisfactòriament, l’Escola FP La Safor Coop.V.
otorgarà el reconeixement de les pràctiques realitzades considerant superat
el mòdul de FCT.
Aquest curs se’ns han concedides 8 beques Erasmus per finançar la
mobilitat dels 8 alumnes que se seleccionaran per realitzar el seu període
de pràctiques d’empresa (FCT) a un país de la Unió Europea. La dotació
econòmica per a cada alumne és de 300€/mes perquè tenim convenis amb
Regne Unit i aquest pertany al Grup 1 i correspon aqueixa quantitat.
Tanmateix, si algún alumne Erasmus elegirá un altre país que no estiguera
en aquest grup, li se comunicaria la quantitat a rebre.
D’acord amb la Convocatòria Erasmus+, els estudiants d’entorns
desafavorits rebràn una ajuda adicional amb càrrec al pressupost de la UE
de 100€/mes (beneficiaris d’una beca de carácter general del MECD al curs
2016/17).
En el nostre cas, com que els nostres alumnes realitzen pràctiques a
empreses rebràn una ajuda adicional de 100 €/mes (incompatible amb
l’ajuda addicional per a estudiants d’entorns desafavorits).
Respecte a l’alumnat amb discapacitat, l’Agència Nacional
establix un procediment per a la concessió d’aquestes ajudes que són
superiors a les establertes de caràcter general.
A més, igual que a la convocatòria 2016/17, se’ns han sigut concedits 8
cursos d’anglés a realizar online com a suport lingüístic a la mobilitat ,
també subvencionats i per tant, gratuïts. S’anomena OLS (Online Language
Support).

Aquests fons provenen d'Erasmus+ de la Unió Europea i els gestiona
l’Agència Nacional a Espanya (SEPIE). Estan sotmesos a la normativa
pròpia de l’Agència Nacional en relació al programa Erasmus+.
Amb aquesta beca l’alumne/-a se’n farà càrrec de les despeses
d’allotjament, manutenció, assegurança (de viatge, de responsabilitat civil i
accidents), l’adquisició de bitllets per al viatge i preparació lingüística, si
s’escau.
L’Escola ajudarà l’alumne en la recerca d’empreses disposades a participar
en el programa, ubicades dins la Unió Europea. És obligació de l’alumne/-a
buscar l’empresa, l’allotjament, l’adquisició de bitllets per al viatge i
assegurança i manutenció per al període d’estada fora d’Espanya. L’Escola
sempre ha ajudat en aquesta gestió i ho seguirà fent en temes acadèmics.
Cal tindre en compte que Erasmus no pot cobrir la totalitat de les despeses
que s’ocasionen al país d’acollida però sí contribuir a ajudar amb les
despeses. Aquestes ajudes són compatibles amb altres que l’alumne obtinga
de diferents organismes del seu país.
Aquestes pràctiques en empresa s’emmarquen dins el programa Mobilitat
Erasmus+ i tenen com a finalitat l’adaptació dels alumnes a les exigències
del mercat laboral a escala comunitària , adquirint aptituds específiques que
milloren la seua comprensió de l’entorn econòmic i social del país on fan
les pràctiques al temps que adquereixen experiència laboral.

El programa Erasmus+ té com a objectiu atendre les necessitats
d’ensenyament i aprenentatge de tots els participants i en els objectius
de les mobilitats d’alumnes són :
¤Permetre que els estudiants es beneficien educativament i lingüística així
com culturalment de l’experiència d’aprenentatge en altres països europeus.
¤Fomentar la cooperació entre instititucions i enriquir l’entorn educatiu de
les institucions i empreses d’acollida.
¤Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals
ben qualificats, amb ments obertes i experiencia internacional.
¤Facilitar la transferencia de crèdits i el reconeixement d’estades a
l’estranger, mitjançant el sistema de crèdits compatible o ECTS.
Com participar?
Els/Les alumnes qui vulguen participar en el programa hauran de presentar
al centre fins el 29 de setembre, la següent documentació:
-Fotocòpia del DNI o en el seu cas, acreditació documental d’un permís vàlid
per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
-Documentació acreditativa en cas de minusvàlues.
-Documentació acreditativa en cas d’haver sigut beneficiari d’una beca d’estudis
del MECD al curs 2016/17.
-La sol.licitud per participar-hi que facilita el centre.
-Manifest d’Interés i Compromís per participar en el projecte de mobilitat dins el
programa Erasmus+ per al curs 2017/18 que facilita el centre.
-Carta de Motivació.
Aquesta carta haurà d’incloure salutació i presentació personal, descripció de l’interés
personal i professional per la mobilitat així com el que pot aportar l’alumne al
programa, acomiadament i signatura.

Poden passar a arreplegar el full de sol.licitud i el Manifest per secretaria del
centre a partir del 20 de setembre.

Requisits que han d’acomplir els alumnes sol.licitants:
En el moment de realitzar la mobilitat, l’alumne ha d’estar matriculat i
cursant el segon any del pla d’estudis del grau superior d’Educació
Infantil a l’Escola FP La Safor Coop. V. i ha de tindre la possibilitat de
realitzar la FCT en el 3r trimestre del curs 2017/18.
L’alumne/-a deu posseir la nacionalitat d’un dels països participants en
el programa o bé, estar reconegut pel país en què resideix com a resident
permanent, refugiat.
Tindre una nota mitjana al seu expedient igual o superior a 5,0 punts.
Tindre un bon coneixement de l’idioma necessari per a comunicar-se en
el país de destinació en la llengua en la qual es realitzaran les
pràctiques, a nivell escrit i oral (equivalent al A2, d’acord amb el marc
europeu de nivell de competència en llengües estrangeres).
A este respecte s’ informa que l’Escola FP La Safor realitzarà una
prova extraordinària d’anglés amb l’única finalitat que els/les
alumnes interessats/-des en sol.licitar una beca de mobilitat per al curs
2017/18 tinguen la possibilitat d’acreditar el nivell exigit. Aquesta
prova es realitzarà en el cas d’haver un major nombre de
participants que de mobilitats concedides.
La prova consistirà en una entrevista oral per avaluar speaking skills per
mitjà d’un diàleg i un monòleg. A més, es farà un examen escrit per a
avaluar la comprensió lectora (reading),

l’expressió escrita

i

coneixements estructurals gramaticals (writing), així com la comprensió
auditiva (listening). És una prova semblant a d’altres oficials per a la
certificació de coneixement d’idiomes estrangers nivell A2.

En el cas què el es dispose de certificat de nivell d’anglés oficial i
s’acredite , aleshores no caldrà que l’alumne/-a faça aquesta prova i la
nota que obtenen és 8 per a A2 i 9 per a B1.
Una vegada rebudes totes les sol.licituds per a participar en el programa, es
procedirà a la selecció de candidats segons els següents criteris:
1. 50% Expedient acadèmic: s’obtindrà la mitjana aritmètica de les
qualificacions obteses en el curs 2016/17.
2. 20% Prova en anglés per valorar el nivell d’idioma, elaborada i
qualificada pel departament d’anglés del centre.
3. 30% Valoració de l’equip educatiu del cicle i els responsables del
programa Erasmus en la qual es tindrà en compte:
Compromís de realització de la mobilitat.
Responsabilitat.
Puntualitat i assistència.
Autonomia personal i acadèmica.
Treball i actitud a l’aula.
Interés pel projecte de mobilitat , motivació, compromís en la
recerca d’empreses i allotjament i capacitat d’afrontar este tipus
de reptes.
Si s’escau, es comunicarà per escrit als alumnes la necessitat d’una
entrevista personal.
La nota final de la selecció estarà composta per la nota dels apartats
esmentats d’acord amb els percentatges indicats.
D’acord amb els criteris de selecció del Programa d’Aprenentatge
Permanent, el procés serà just i transparent i se seguiran els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Una vegada feta la selecció, es publicarà al tauler d’anuncis de secretaria
del centre , a la part ERASMUS+, la relació d’estudiants seleccionats.

Aquells alumnes qui queden exclosos passaran a ser alumnes
Erasmus + Beca 0 , tenint el mateix reconeixement Erasmus però sense
l’assignació d’una subvenció. Tanmateix, per a la gestió de l’organització de
les seues mobilitats si que se’n fa càrrec l’Escola, com a beneficiària de la
subvenció per a la convocatòria 2017.
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Beniarjó, a 19 de setembre de 2017

