CONVOCATÒRIA DE BEQUES ERASMUS + 2016-2017 per a CFGS
Justificació
El CESF va aconseguir la Carta Erasmus d’Educació Superior el desembre 2013. Això ens permet al nostre centre demanar
subvencions europees per finançar estades a l’estranger dels nostres alumnes de CFGS. Aquest any disposem de 40 beques per
a alumnes de CFGS i hi poden participar tant alumnes presencials com alumnes que cursen els estudis de manera online.
Descripció
Es convoquen al voltant de 40 beques (podrien arribar a ser algunes més) per a mobilitats de pràctiques a l’estranger durant el
curs 2016-2017 o just el posterior si actualment es cursa segon i es vol marxar com a graduat. Els països on anirà l’alumnat
preferiblement seran Regne Unit (Escòcia, Anglaterra, Nord d’Irlanda), República d’Irlanda, Alemanya, Itàlia, França i Malta. Hi
haurà dos torns per als alumnes presencials: febrer-abril/juny-juliol. Per als alumnes online i si vol, hi haurà flexibilitat.
La quantia de la beca és la següent:
RU/Irlanda/Itàlia/França
Alemanya
Malta

400/mes
350/mes
300/mes

Al començament de l’estada s’avança el 80% dels diners atorgats. En finalitzar, i després de presentar tota la documentació
requerida, es fa el darrer ingrés.
Destinataris
Alumnes de qualsevol de les famílies professionals de CFGS que s’imparteixen al CESF.
Duració
De 2 a 3 mesos.
Requeriments
 Ser alumne matriculat a qualsevol curs i cicle de CFGS durant el curs 2016-2017 i voler marxar durant aquest curs i, si és
de segon – i només de segon—també es pot demanar per marxar com a graduat a partir del setembre 2017.
 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 motivació i de compromís en català o castellà amb les raons ben argumentades de per què s’està
interessat en aquesta beca
 Presentar el Currículum Vitae en anglès seguint el model Europass
 Entrevista final
Termini i lloc de presentació de sol·licituds
Del 2 al 18 de novembre del 2016 a la Secretaria del CESF (per a alumnes no presencials, enviar sol·licituds i documents adjunts a
internacional@cesf.es).
Procés de sel·lecció
El candidat (presencials) lliura un sobre amb el seu nom a fora amb la següent documentació:
 Sol·licitud per a la beca (document descarregable del campus virtual i pàgina web)
 Certificat de llengua estrangera, si escau i es té
 Carta de motivació i interès en català o castellà
 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 motivació i el CV (fins a 10 punts). Si no es presenta cap certificat acreditatiu de nivell de llengua, es
farà una entrevista per a avaluar-lo (que podrà ser per Internet). 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 durant la darrera setmana de novembre.
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FULL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ BEQUES ERASMUS/MOBILITAT + FCT’S A
L’ESTRANGER
NOM:

COGNOMS:

DNI:

ADREÇA:
Nº TELÈFON:

E-MAIL:

CICLE FORMATIU :

GRUP:

País on es volen realitzar les pràctiques:_________________________
Marcar amb un tick la documentació presentada:
Certificat acreditatiu de nivell de llengua.

cv
Carta de motivació

Observacions:
Autorització participació en el procés de selecció:
Per tal d’assegurar-nos que esteu d’acord amb la participació del vostre fill/tutorand en el
procés de selecció per una beca Erasmus + per a estades a l’estranger durant l’any _____, els
hi demanem que firmin la següent autorització.
La direcció
Jo,______________________________________, mare/pare/tutor de l’alumne/a
_____________________________________, l’autoritzo a participar en el procés de selecció
per a una beca Erasmus per a estades de pràctiques a l’estranger durant l’any _______.
Signatura de conformitat
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CAL ENTREGAR AQUEST FULL DE SOL·LICITUD A SECRETARIA
________________________________________________________________________________
A omplir per Secretaria:
DATA D’ENTREGA DEL FULL DE SOL·LICITUD:

CODI DE SOL·LICITUD:

%___________________________________________________________
RESGUARD PER L’ALUMNE
DATA D’ENTREGA DEL FULL DE SOL·LICITUD:
CODI DE SOL·LICITUD:

SEGELL DEL CENTRE

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), el Instituto de la Juventud informa de las siguientes consideraciones:
"Los datos de carácter personal que se faciliten por correo electrónico mediante el siguiente
formulario serán incluidos en un fichero titularidad del Instituto de la Juventud, cuya finalidad es
contestar a las consultas y obtener datos estadísticos de las mismas. Los datos recabados son
imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relación. Con el envío del formulario,
autoriza la cesión de sus datos para los fines indicados.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante
comunicación escrita al siguiente domicilio Instituto de la Juventud, c/ Marqués de Riscal, 16.
28010 Madrid, dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la
solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y DNI o pasaporte."
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