CONVOCATÒRIA DE BEQUES ERASMUS + 2018 – primer período (26/02 a 27/03)
per a CFGM i PFI Projecte: More VET, More Europe (MVETME) –
Justificació
El projecte More VET, More Europe (MVETME) té per objectiu que els alumnes de CFGM i PFI del CESF puguin fer una estada de
practiques a l’estranger de 4 a 6 setmanes.
Descripció
Es convoquen fins a un màxim de 25 beques per a mobilitats de pràctiques a l’estranger durant el curs 2017-2018. Les estades
tindran lloc a Regne Unit, Irlanda i en alguns casos també a Itàlia.
Primer període: 26 de febrer al 27 de març de 2018.
La quantia de la beca depèn del país i de la durada de l’estada. L’estada està subvencionada pràcticament tota, incloent bitllet
d’avió.
Destinataris
Alumnes de qualsevol de les famílies professionals de CFGM i PFI que s’imparteixen al CESF que volen fer la seva mobilitat durant
el primer período, al mes de febrer i març.
Duració
4 a 6 setmanes
Requeriments
 Ser alumne matriculat a qualsevol cicle de CFGM durant el curs 2017-2018
 Ser capaç de comunicar-se en anglès en un entorn laboral (és desitjable presentar qualsevol títol que acrediti un nivell
de llengua estrangera igual o superior al B1)
 Presentar una carta de presentación on s’expliquin les àrees on es vol treballar
 Presentar el Currículum Vitae seguint el format Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
 Entrevista final (si escau)
Com es fa la sol·licitud?
Del 2 al 9 de novembre del 2017 al següent link:
https://goo.gl/forms/NN2fBAxlm0IgZyGj1
A més, HEU D’ENVIAR PER E-MAIL AL VOSTRE
PROFESSOR/A D’ANGLÈS (si no teniu anglès, demaneu
models
i
envieu
els
documents
a
Juanjo.sanchez@cesf.es i Jordi.miquela@cesf.es)
A) Carta de presentació en anglès on s’explica les
àrees que us agraden més de la vostra professió
B) CV
en
anglès
en
format
Europass
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/c
v/compose
C) Qualsevol certificat o títol oficial d’haver obtingut
un nivell o haver fet cursos.
Procés de sel·lecció
El candidat emplena el formulari online i adjunta els següents arxius ja revisats pel
professorat d’anglès:
Certificat de llengua estrangera, si escau i es té
Carta de presentació explicant les àrees on es vol treballar
Currículum Vitae seguint el Model Europass en anglès. (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose)
Un cop recollida tota la documentació, la comissió avaluadora ordenarà els candidats tenint en compte l’expedient acadèmic (fins
a 20 punts; es multiplicarà per dos la mitjana), el nivell d’anglès (fins a 10 punts; es tindrà en compte el mòdul d’anglès obligatori i
altres certificats), la carta de presentació i el CV (fins a 10 punts). Els alumnes que no tinguin o no hagin tingut anglès a l’escola
hauran de fer una entrevista en anglès. Si s’arriba a 25 punts, es convocarà al candidat a una entrevista sobre la seva motivació i
el seu interès per a la beca (que també podria ser per Internet).
Resolució
La resolució sortirà publicada en la pàgina web del CESF el dia 13 de novembre de 2017.

