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1. PER QUÈ FER UN ERASMUS?

Mou-te per la UE i 

altres racons del món



Milloraràs tant les teves

com les 

Competències professionals

Competències personals



2. ÓN POTS ANAR?
Projectes K131, grau superior

ITÀLIA

MALTA
PAÏSOS 
BAIXOS

FRANÇA ALEMANYA

LITUÀNIA PORTUGAL

IRLANDA



Projectes 
K121, grau 
mitjà

ITÀLIA

LITUÀNIA PORTUGAL

IRLANDAÀUSTRIA UK

FINLÀNDIA



Criteri Documentació a aportar

Rendiment acadèmic (màx. 20 punts)

MP’s, UF’s o crèdits superats el curs anterior (1r curs) Butlletí de qualificacions
(nota mitjana x 2)

Nivell d’idiomes (màx. 20 punts)

Anglès B2 o superior (10 punts)

Certificat oficial homologat
(es tindrà en compte el títol d’idioma de qualificació més alta)

Anglès B1 (5 punts)

Anglès A2 (2,5 punts)

Idioma país destinació B2 o superior (10 punts)

Idioma país destinació B1 (5 punts)

Idioma país destinació A2 (2,5 punts)

Certificat preparació idiomes del centre (1,5 punts)

Informe de l’equip docent (màx. 60 punts)

Informe Acta amb la puntuació donada per l’equip docent i motivació.
(actitud, assistència, puntualitat)

3. CRITERIS DE SELECCIÓ



4. ÀREA DE MOBILITAT. ESTRUCTURA

Coordinació
CRISTINA BADIA

cbadia@escoladeltreball.cat

OLS
MERCEDES REDONDO
mredondo@escoladeltreball.cat

mailto:cbadia@escoladeltreball.cat
mailto:mredondo@escoladeltreball.cat


Grau 
superior

França

ROSA VILADEGUT 

rviladeg@escoladeltreball.cat

Itàlia
Regne Unit

Irlanda
Malta

CRISTINA BADIA 
cbadia@escoladeltreball.cat

P. Baixos

JORDI CABESTANY

jcabestany@escoladeltreball.

cat

Lituània
JORDINA LLABERIA
jllaberia@escoladeltreball.cat

Alemanya

MONTSE CAUFAPÉ 

mcaufape@escoladeltreball.c

at

Química - Medi 

ambient

J. CARLES 

BALLESTÉ

jballeste@escoladeltreball.

cat

mailto:rviladeg@escoladeltreball.cat
mailto:cbadia@escoladeltreball.cat
mailto:jcabestany@escoladeltreball.cat
mailto:jcabestany@escoladeltreball.cat
mailto:jllaberia@escoladeltreball.cat
mailto:mcaufape@escoladeltreball.cat
mailto:mcaufape@escoladeltreball.cat
mailto:jballeste@escoladeltreball.cat
mailto:jballeste@escoladeltreball.cat


Grau 
mitjà

Itàlia
Portugal
Irlanda

DANI ESCUER 
descuer@escoladeltreball.catt

Àustria
Finlàndia

MIQUEL SÁNCHEZ
msanchez1@escoladeltreball.cat

Lituània
Portugal

JORDINA LLABERIA
jllaberia@escoladeltreball.cat

mailto:descuer@escoladeltreball.cat
mailto:msanchez1@escoladeltreball.cat
mailto:jllaberia@escoladeltreball.cat


5.  FINANÇAMENT

Si participes en una mobilitat ERASMUS, rebràs la beca que es 
concedeix a tal efecte. 

La quantia de la beca ve calculada pel programa Mobility Tool + i 
considera els següents factors:

❖distància
❖duració de la mobilitat
❖nivell de vida del país receptor

Has de tenir en compte que l’ajut no cobreix el 100% de l’estada.
S



Bon comportament i 

actitud positiva durant tota 

l’estada a la institució 

d’acollida.

OLS (Online Linguistic Support) 

https://erasmusplusols.eu/es/

➢avaluació inicial 

➢45 h en Estudi

➢30h en Pràctiques

EU Survey.  

Enquesta sobre la mobilitat a 

contestar en finalitzar-la.

Difusió. Donar a 

conèixer el Programa de 

mobilitat.

➢article, en la llengua de la 

mobilitat, explicant l’experiència.

➢video per les xarxes socials de 

l’Escola. 

6. COMPROMÍS

https://erasmusplusols.eu/es/


7.  SOL·LICITUD
Pots fer una sol·licitud a través del formulari online:

https://bit.ly/37hhW5B

Documentació a adjuntar
(escanejada en pdf al mateix formulari):

● DNI
● Targeta sanitària
● Certificat de notes
● Certificat d’idiomes
● CV Europass

https://bit.ly/37hhW5B


8. EXPERIÈNCIA ERASMUS

https://docs.google.com/file/d/1GNlbp9Yvct_qkr_JhEtJLCUyPH7aPcwP/preview




https://www.deltion.nl/
https://www.auloceccato.edu.it/
https://www.fondazionejobsacademy.org/it/
https://www.utccrewe.co.uk/
https://www.gastonberger.fr/
https://www.landkreis-osnabrueck.de/
https://htl.moedling.at/home/
https://www.esedu.fi/en/
https://www.bkb-europaschule.de/
https://www.uni-bremen.de/
http://www.julesguesde.fr/
https://www.mczirmunai.lt/in-english/



