
 

 

BASES CONVOCATÒRIA ERASMUS+  CFCM - curs 2017-18 

 

BASE 1- Normes generals 

1.1 S'obre la convocatòria del procés del procés selectiu per a la beca ERASMUS+ per als 
alumnes de CFGM. 

1.2. Es convoca 1 beca ERASMUS+ que es durà a terme durant els mesos de juny i juliol de 
2018 (per un període de 31 dies) en una empresa de la localitat de Derry, Regne Unit. 

 

BASE 2- Requisits d'admissibilitat de les persones participants 

2.1. Per ser admeses en aquest procés selectiu les persones participants han de ser 
alumnes del centre que cursin un CFGM i  matriculades al mòdul d'FCT. 

 

BASE 3- Funcionament del procés de selecció 

El procés selectiu consta de les següents fases: 

 

FASE 1- Presentació de les candidatures 

1.1 Totes les persones interessades en participar d'aquest procés de selecció han de 
presentar la candidatura mitjançant un full de sol·licitud a Secretaria. 

Termini de presentació: del 19 al 22 de novembre de 2017 ambdós inclosos 

 

FASE 2- Publicació de les candidatures 

2.1  Publicació dels canditats presentats al tauló l'anuncis de l'institut. 

  Data de publicació: 8 de gener de 2018 

 

FASE 3- Avaluació de les candidatures per la comissió avaluadora 

3.1. Carta de motivació. 

Tots els candidats han de presentar una carta explicant les motivacions per sol·licitar la 
beca. Aquesta carta es farà arribar a la coordinadora de mobilitat, Núria Serra, a la següent 



 
adreça de correu electrònic: mobilitatcicles@institutlasegarra.cat amb l'assumpte Carta de 
motivació seguit del nom i cognoms de l'alumne. 

  Termini de presentació: 10 de gener de 2018 

 

3.2. Informe de l'equip docent valorant els següents aspectes:  

a) Nota mitjana dels mòduls/crèdits (5 punts) 

b) Assistència (0,5 punts) 

c) Puntualitat (0,5 punts) 

d) Participació a l'aula (1 punt) 

e) Grau d'autonomia (1 punt) 

f) Capacitat d'adaptació (1 punt) 

g) Resolució de conflictes (1 punt) 

 

3.3 Entrevista personal. 

La comissió avaluadora, formada per membres de la Comissió de mobilitat, realitzarà una 
entrevista personal a cada candidat, valorant els següents aspectes: 

a) Carta de motivació (1 punt) 

b) Coneixements de llengua anglesa (1 punt) 

c) Idoneïtat de la candidatura (3 punts) 

Dates de les entrevistes: de l'10 al 12 de gener de 2018 

Documentació addicional a presentar: titulacions en llengües estrangeres  

 

FASE 4- Publicació de la resolució al tauló d'anuncis de l'institut 

Les puntuacions obtingudes en la fase 3 es publicaran al tauló d'anuncis de l'institut. Les 
informacions que hi apareixeran seran les següents: 

-Llista baremada dels participants amb les puntuacions obtingudes en cada apartat 

-Motius d'exclusió, si s'escau 

Data de publicació: 15 de gener de 2018 


