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1. QUÈ ÉS ERAMUS?

1. FORMACIÓ
a) Acadèmica (Estudis)

b) Professional (Pràctiques)

c) De vida (Soft skills)

2. APRENENTATGE
a) Llengua estrangera

b) Cultural

3. REPRESENTACIÓ
a) Del centre educatiu

b) Del país



2. ORGANITZACIÓ DELS PROJECTES EUROPEUS

ESTRUCTURA

a) Coordinador Internacional
• (Miquel Sànchez: depèn de la Directora - Neus Caufapé)

b) Coordinador de país
• (Depèn del Coordinador Internacional - Miquel Sánchez)

a) Grau Superior
• Holanda: Jordi Cabestany

• Alemanya: Montse Caufapé

• Itàlia/UK: Jordi Cabestany / Cristina Badia

• França: Rosa Viladegut

• Lituània: Aurea Bosch

b) Grau Mitjà
• Itàlia: Rosa Viladegut / Alegria Sarrado

• Finlàndia: Gerard Fernàndez

c) Coordinador OLS (Online Linguistic Suport)
• Idiomes: Mercedes Redondo



3. PLACES OFERIDES GS/GM

1. Projecte 2018-KA103 (GS) – (2019-2020)
a) 1 Mobilitat d’estudis

b) 3 Mobilitats de pràctiques

c) 3 Mobilitats de personal per docència

2. Projecte 2019-KA102 (GM) – (2019-2021)
a) 10 Mobilitats de pràctiques

b) 4 professors acompanyants

c) 2 Mobilitats de personal per formació

3. Projecte 2019-KA103 (GS) – (2019-2021) 
a) 10 Mobilitats d’estudis

b) 14 Mobilitats de pràctiques

c) 3 Mobilitats de personal per docència

d) 2 Mobilitats de persona per formació

3. Països
a) Alemanya, França , Itàlia, Holanda, Finlàndia, Lituània

b) En tràmits: Portugal, Turquia

c) Fins 2020 (de moment): UK



4. CRITERIS DE SELECCIÓ



5. COMPROMISSOS DE L’ALUMNE

1. Tenir un bon comportament i actitud amb la institució acollidora durant 
tota la seva estada.

2. Millora de la llengua estrangera.
a) L’alumne disposa de cursos que el centre proporciona en les llengües 

d’Alemany, Anglès i Francès.
a) Quan? -> Al migdia de 14h a 15h

b) Preu? -> Gratis o a preus reduïts.

b) Plataforma OLS (Online Linguistic Support)
a) Fer l’avaluació inicial i final de la plataforma.

b) Temps mínim recomanat (30 minuts diaris)
a) Mobilitat Estudis (3 mesos) -> 45 hores

b) Mobilitat Pràctiques (2 mesos) -> 30 hores

c) Objectiu: Millorar el nivell final de l’idioma

d) Obligatori



5. COMPROMISSOS DE L’ALUMNE

3.  EU-Survey (Informe de l’estudiant)
a) Acordar data amb el Coordinador de país per resoldre dubtes.

b) Omplir tots els camps de l’enquesta

c) Obligatori

4. Pla de difusió  
a) OPCIÓ A:

a) Redactar article en la llengua estrangera emprada (Anglès, Francès, Alemany)

b) Mida: 10 línies de text

c) Adjuntar foto (de la empresa, institut, lloc característic, ...)

d) Obligatori

b) OPCIÓ B:

a) Enregistrar Vídeo

b) Temps: mínim d’1 minut i un màxim de 2 minuts i 30 segons

c) Parlat i subtitulat en llengua estrangera

d) Opcional: Concursar en el NETINVET Mobility Prize

IMPORTANT!: Qualsevol de l’incompliment d’aquestes normes pot comportar el no pagament de 
la beca proporcionada per ERASMUS!



6. OLS (Online Linguistic Support)

1. Avaluació inicial 
a) Prova de nivell

• Avaluació de Gramàtica

• Comprensió lectora

• Vocabulari

• Comprensió Auditiva

b) Resultat (MECR) Marc Europeu Comú de Referència (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

a) Genera un arxiu PDF amb els resultats que pot ser afegit al teu CV.

2. Curs (Continguts organitzats per Nivell MECR)
a) Vocabulari

b) Gramàtica

c) Argumentació

d) Reunions

e) Correspondència

f) Cursos professionals



6. OLS (Online Linguistic Support)

3.  Live Coaching (Formació en viu)

a) Sessions tutoritzades
• Classes online (tipus Skype)

• Organitzades per nivell d’idioma

• Màxim de 6 alumnes + tutor

• Cal registrar-se prèviament

• De dilluns a divendres

• Durada de 30 minuts

• 1 tutoria cada quinze dies

b) MOOCs (Massive Online Open Courses) en viu
a) Accés a cursos gratuïts

b) Organitzat per nivell d’idioma

c) Cal registrar-se prèviament

d) Chat amb el tutor i alumnes internacionals



6. OLS (Online Linguistic Support)

4. Videoteca de MOOCs
a) Organitzats per nivell d’idioma

• Cultura

• Situacions de la vida quotidiana

• Professions (diferents sectors)

• Natura

• Malalties

5. News
a) Articles

b) Vídeos

6. Fòrum
a) Organitzat per tòpics.

b) Consulta de dubtes



6. OLS (Online Linguistic Support)

7. Avaluació final

a) Obligatòria -> Vinculada al segon pagament de la beca

b) Objectius:
• Millora de l’adaptació de l’alumne al país i la empresa

• Millora del nivell d’idiomes, respecte a l’avaluació inicial

c) Control:
• Es controla el temps que l’alumne es connecta a la plataforma

• Setmanalment s’envia la informació als alumnes del temps de 
connexió.

• Temps mínim recomanat (30 minuts diaris)
• Mobilitat Estudis (3 mesos) -> 45 hores

• Mobilitat Pràctiques (2 mesos) -> 30 hores

• Al final del curs es controla l’itinerari fet per l’alumne (Puntuació)



7.  DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’ALUMNE

1. Rendiment acadèmic
a) Cal demanar certificat de notes de primer curs a la Secretaria del centre.

2. Nivell d’idiomes
a) Fotocopia dels títols oficials d’idiomes -> Aquests documents es 

compulsaran a la Secretaria del centre.

3. Currículum Vitae Europeu (Europass)
a) Adjuntar currículum europeu

b) Foto actual i amb bona resolució

c) Permet ingressar a les millors borses de treball europeu:



7.  DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’ALUMNE

4. Sol·licitud de Mobilitat Internacional
a) Cal omplir el full de sol·licitud omplint els següents apartats:

• Dades personals del sol·licitant

• Programa sol·licitat

• Dades acadèmiques del sol·licitant

• Dades econòmiques del sol·licitant

b) El document es pot trobar a la web del centre (Secció Erasmus)

5. Data límit per participar-hi
a) Cal lliurar tota la documentació sol·licitada a la Secretaria del centre, 

abans del 9 d’Octubre de 2019

b) Publicació de les places assignades: el 22 d’Octubre de 2019



8.  DADES D’INTERÈS

1. Quantia aproximada de la beca
a) Calculada pel programa Mobility Tool+ segons distància i temps d’estada

b) No cobreix 100% de l’estada

c) Fer una previsió d’estalvi de diners per la estància a l’estranger

2. Tipus d’allotjament
a) Gestionada pel país estranger i/o el Coordinador del país del nostre centre

3. Assegurances disponibles (Generalitat de Catalunya)
a) Assegurança d’accidents personals

b) Assegurança de responsabilitat patrimonial i civil

4. Altres assegurances
a) Assegurança d’assistència en viatges internacionals (Cal fer-se el Carnet 

Jove)



9. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER VIATJAR

1. Documentació oficial
a) Cal tenir el DNI, NIE, Visat i/o passaport en vigència

2. Targeta Sanitària Europea (TSE)
a) Obligatòria per poder rebre assistència sanitària en l’estranger

b) Cal sol·licitar-la

c) Com? -> Es pot sol·licitar i renovar per Internet (Seguridad Social - Sede 
Electrónica)

3. Documentació Erasmus
a) Acord d’aprenentatge (Learning Agreement)

b) Conveni de subvenció

c) Certificat d’assistència (Certificate of Attendance)

d) Carta ECHE



10 . PREPARACIÓ CULTURAL

IDIOMA: Ens assegura una millor comunicació, evitant malentesos

CULTURA: Mostra interès d’adaptació al país i és molt valorat per la 
institució acollidora (institut, universitat, empresa, ...)

1. Conèixer l’idioma
Podem millorar el nivell d'idioma:

• Cursos d’idiomes que ofereix el nostre centre (Alemany, Anglès, Francès) gratuïts o a un cost 
testimonial

• Plataforma OLS (Online Linguistic Support) -> Obligatori

2. Conèixer la cultura del país
•Normes de cortesia bàsiques (Salutacions, sol·licituds, agraïments, ...)

•Trets culturals (Transport, religió, música, literatura, museus, ... )

•Gastronomia (Diferències culinàries, hores dels àpats, ...)

•Història recent del país (Esdeveniments, situació política, ...)



11 . DOCUMENTS ACREDITATIUS DE L’ESTADA

Al final de la mobilitat,  l’alumne hauria d’obtenir la següent 
documentació què pot adjuntar al seu CV

DOCUMENTS ACREDITATIUS

a) Nivell d’idiomes de la plataforma OLS obtingut

b) Certificat d’assistència (Certificate of Attendance)

• Tots els alumnes -> Justifica la estada

• Alumnes en estudi -> Certificat d’assistència + Certificat de notes

c) Currículum Europeu (Europass)

d) Suplement al Diploma



Gràcies per la vostra atenció!

• Dubtes

• Aclariments

• Preguntes


