
SELECCIÓ DE PARTICIPANTS ERASMUS

1. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MOBILITAT DE PRÀCTIQUES
ERASMUS+ DEL CURS ACADÈMIC 2022-23 DE L’INSTITUT CASTELLET

1. Objecte de la convocatòria i descripció

L’Institut Castellet, fomenta la mobilitat internacional dels nostres alumnes amb diferents
programes. Des de l’any 2020 l’institut disposa de la carta ECHE pel període 2021-2027 que permet
intensificar aquesta tasca. Basat en l’aprovació per part del SEPIE (Servicio Español Para la
Internacionalización de la Educación) es convoquen 4 beques per fer una estada en empreses
d’Europa pel curs acadèmic 2022-2023 dins de l’acció clau KA1 del programa Erasmus+.

A) INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE: PLACES QUE ES CONVOQUEN PER EL
PROJECTE

Per la present es convoquen 4 places per la mobilitat d’estudiants de grau mig de SMIX (places
assegurades per el SEPIE) 2 de persones acompanyants per el curs acadèmic 2022/2023. 2 places
per Operacions de Laboratori i 2 places per Grau Superior Desenvolupament d’aplicacions
Multiplataforma (places pendents de confirmació per el Departament).
Podran formar part els/les estudiants de grau mig del Institut Castellet per al projecte aprovat per el
SEPIE en la convocatòria del Programa Erasmus + Educació any 2022 amb número
[2022-1-ES01-KA121-VET-000058026], per alumnes de SMIX, el número de projecte de
Operacions de Laboratori està pendent d’adjudicació i els estudiants de grau superior amb número
[pendent d’adjudicació]
2. Requeriment dels candidats
a) Tenir nacionalitat espanyola o alternativament:
- Ser oficialment reconegut per Espanya com a refugiat, apàtrida o resident permanent.
- Ser ciutadà d’un dels països que estableix el Programa: els vint-i-set estats membres de la Unió
Europea, els països de l’AELC i l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein, Noruega) i els
països candidats a l’adhesió: Turquia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia.
b) Estar matriculat abans de la seva selecció a algun dels cicles formatius de grau mig i de superior
de l’Institut Castellet.
c) L’alumne ha de tenir un coneixement suficient, de la llengua exigida per a la plaça corresponent.
d) Haver estat seleccionat per l’empresa a on es realitzaran les pràctiques.
e) Tindran preferència en el procés de selecció els participants que no tinguin previst en el seu
currículum acadèmic una estada internacional i que no hagin participat en cap altra estada
internacional a través de l’Institut Castellet, sempre i quan compleixin amb els requisits de la
convocatòria.
f) Assistir a les classes de preparació per la mobilitat.
g) Fer la difusió de la seva experiència en Erasmus posteriorment.
h) Omplir tota la documentació i enquestes requerides.

B) FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
1) Fase 1: Inscripció al procés de selecció Inscripció a través d’aquest FORMULARI
2) Fase 2: Lliurament de documentació obligatòria.
3) Fase 3: Entrevista personal.
4) Fase 4: Selecció del/les participants.
5) Fase 5: Acceptació de la beca Erasmus i elecció de l’opció de gestió.

https://drive.google.com/file/d/1RyJg0M0MeNMZaxM37dxYDhGsDTkOJGns/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1RyJg0M0MeNMZaxM37dxYDhGsDTkOJGns/view?usp=sharing


2.1 Una vegada omplert el formulari, l’alumne/a rebrà un email al correu electrònic que hagi
facilitat a la fase 1. En aquest correu electrònic se sol·licitarà la següent documentació:

1. Curriculum Vitae en francès i en format pdf (utilitzant l’eïna EUROPASS).
2. Carta de motivació en francès i en format pdf.

Per els seleccionats:

3. DNI i/o Passaport escanejat (document vàlid per viatjar fora del país).
4. TSE (Targeta Sanitària Europea).
5. IBAN (número de compte internacional)
6. Carta de Compromís, Drets d’Imatge i Cessió de dades (les dues cares).
omplerts i signats. (El document estarà adjunt al correu electrònic de benvinguda).
7. Full de responsabilitat signat per els candidats. Únicament en el cas de menors d’edat: signat per
els pares. (El document estarà adjunt al correu electrònic de benvinguda).

Aquesta documentació s'haurà de lliurar en format digital i enviar-la al correu de mobilitat
erasmus@inscastellet.cat posant el nom i cognom a l’assumpte.

3- Fase 3: Entrevista Personal.
3.1 Una vegada finalitzada la fase 2, es revisarà tota la documentació i es publicarà el llistat
d’admesos/no admesos. Es publicaran també els horaris de les entrevistes personals (següent fase).
Aquest llistat sortirà publicat en el taulell d’anuncis del centre educatiu al que pertany l’alumne/a i
en la seva pàgina web.
3.2 Els/les participants seran convocats a les entrevistes a través de la web del centre educatiu amb
un mínim de 24 hores d’antelació. Eventualment, pot donar-se el cas que el/la participant rebi també
un avís per correu electrònic, però la informació de la pàgina web del centre educatiu és la que
preval en tot moment. En aquest anunci, també s’indicarà el lloc de les entrevistes.
3.3 Si el/la participant no es presenta a aquesta convocatòria es procedirà a la seva desqualificació
del procés de selecció, excepte si té una situació de força major i està degudament justificada.
3.4 Tots els horaris estan expressats en GMT+1 (horari de Madrid).
3.5 El/la participant haurà de presentar-se amb 30 minuts d’antelació a l’entrevista convocada. No
presentar-se a l’entrevista a l’hora programada podrà ser motiu de desqualificació del procés.

4- Fase 4 : Selecció del/les participants.
4.1 Tindran prioritat aquells/es estudiants que no hagin participat anteriorment en una mobilitat
Erasmus+ destinada a estudiants de FP, i també aquells/es estudiants que estiguin en l’últim any
acadèmic del seu cicle formatiu.
4.2 Totes les quantitats i les destinacions dels llistats són susceptibles de canvis per causes alienes al
nostre control durant el procés.
Les quantitats i les destinacions finals es comunicaran individualment a cada alumne/a una vegada
es publiquin les llistes definitives amb els destins finals i en el moment de la firma del conveni de
subvenció (de forma individual).

Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus i elecció de l’opció de gestió.
5.1 La persona participant rebrà un email per part de la persona coordinadora del projecte.
En aquest email es demanarà a la persona participant que “accepti o renunciï” a la subvenció que se
li ha assignat.

mailto:erasmus@inscastellet.cat


5.2. No acceptar o no respondre amb la documentació que es sol·licita en 7 dies naturals des de la
recepció de l’email, comportarà la renúncia automàticament de la beca atorgada.
Donant així la oportunitat a la primera persona en llista d’espera del llistat definitiu.

Gestió portada pel centre educatiu en mobilitat KA121 (estada a empreses)
La preparació i el seguiment de l’estada a empreses en aquest cas es realitzarà directament per el
centre educatiu i un/a coordinar/a homòleg del centre educatiu soci de França. Per saber quines
ofertes i condicions hi han disponibles s’haurà de parlar amb el/la Coordinador/a Erasmus del
centre. Les funcions del nostre Institut són:

● Acompanyament a França per part de dos professors de l’institut.
● Allotjament en el destí de les pràctiques: habitacions compartides, residència
d’estudiants o pis compartit (les opcions dependran del destí).
● Transport local (des de l’allotjament fins al lloc de pràctiques, només en cas que sigui
necessari per arribar fins a les pràctiques).
● Mentor i telèfon d’emergència disponible en el país de destinació.
● Recerca de l’empresa en el destí on es fan les pràctiques per part de l’institut soci de França i
responsable de l’acollida en el país de destí.
● Assegurança d’assistència en viatges per els estudiants.
● Creació i gestió de la documentació oficial durant tot el projecte.

A més, l’alumne rebrà els “diners de butxaca” en concepte de manutenció i altres despeses
personals. La quantitat a rebre en aquest cas dependrà del destí assignat:

2) Professorat:
Els professors/es que vulguin participar en un mobilitat hauran de fer exactament els mateixos
passos que fins al moment s’han enumerat i explicat en el present document.
Les opcions i documentació, com els temps d'entrega i condicions, seran exactament els mateixos
que pels alumnes.
Tan sols varia la duració de les mobilitats, i en conseqüència la dotació econòmica, especificada a
continuació:

C) CALENDARI ERASMUS 2022/ 2023

Fase 1: Inscripció al procés de selecció:

➢ Què?: FORMULARI per fer les inscripcions obert.
➢ Quan?: Des de les 09:00 h del 14-10-2021 fins al 11-11-2021 a les 21:00 h.
Fase 2 Lliurament de la documentació obligatòria:
➢ Què?: La documentació obligatòria completa haurà d'enviar-se al correu de Mobilitat.
➢ Quan?: Des de les 09:00 h del 14-10-2021 fins al 11-11-2021 a les 21:00 h.

Fase 2: Entrevistes personals

➢ Què?: Publicació llista d’admesos/no admesos i els horaris de les entrevistes.
➢ Quan?: El dia 05/11/2021
➢ Què?: Entrevistes personals.
➢ Quan?: El dia 15/11/2021

Fase 3: Selecció dels/les participants.
➢ Què?: Publicació de la resolució de seleccionats i destinacions.
➢ Quan?: El dia 27/03/2023

https://drive.google.com/file/d/1RyJg0M0MeNMZaxM37dxYDhGsDTkOJGns/view?usp=sharing


➢ Què?: Període de reclamació. FORMULARI
➢ Quan?: Des del 28/03/2023 fins al 12/04/2023

Fase 4: Acceptació de la Beca Erasmus i tria de l’opció de gestió.
➢ Què?: Acceptació o renúncia de la beca i elecció de l'opció de gestió
➢ Quan?: Des del 13/04/2023 fins al 17/04/2023
La Publicació de la resolució definitiva de seleccionats/ades i destinacions serà el dia
18/04/2023.

D) PUNTUACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

BAREM PARTICIPACIÓ ALUMNES Erasmus 2022-23

CONCEPTE EINA UTILITZADA PUNTS
Nivell de
francès/anglès

Prova/Certificat de
Nivell

9-10 25 6-7 10
8-9 20 5-6 5
7-8 15 <5 0

Assistència Llistat 100-85%=10 85%-70%=5

Currículum
acadèmic

Mitjana 9’5-10 25 7’5-8 15
9-9’5 22’5 7-7’5 12’5
8’5-9 20 6’5-7 10
8-8’5 17’5 5-6’5 5

Comportament Llistat Sense
faltes:10

1,2
faltes:5

Expulsió:0

Notes de
seguiment de
Francès

Activitats de Francès 9-10 15 6-7 7’5

8-9 12’5 5-6 5
7-8 10 <5 0

CV et Lettre de
motivation

Entrevista Personal 9-10 15 6-7 7’5

8-9 12’5 5-6 5
7-8 10 <5 0

https://drive.google.com/file/d/1y1briHLyu0A2ld7hSGWqao5J4yrGRlQx/view?usp=sharing

