
Convocatòria Erasmus + 202  2  -202  3                       Beques KA1 Alumnes Grau Superior pràctiques (SMP)  

La present convocatòria de propostes es basa en la Decisió per la qual s'estableix un programa d'acció en
l'àmbit de l'aprenentatge permanent, adoptada  pel Reglamento (UE) 2021/817  del Parlament Europeu i de
Consell de la Unió Europea, de 20 de maig de 2021 pel qual s'estableix Erasmus +, el Programa de la Unió
per a l'educació i la formació, la joventut i l'esport, per al període 2021-2027.

Objectiu general

L'objectiu  general  del  Programa  és  secundar,  mitjançant  l'aprenentatge  permanent,  el  desenvolupament
educatiu, professional i personal de les persones en l'àmbit de l'educació i la formació, la joventut i l'esport,
tant dins com fora d'Europa, a fi de contribuir al creixement sostenible, a l'ocupació de qualitat, a la cohesió
social, a impulsar la innovació i a reforçar la identitat europea i la ciutadania activa. El Programa serà un
instrument  clau  per  a  desenvolupar  un  Espai  Europeu  d'Educació,  donar  suport  a  la    execució  de  la
cooperació estratègica europea en el camp de la   educació i la formació, incloses les seues corresponents
agendes sectorials, impulsar la cooperació en matèria de política de joventut en el marc de l'Estratègia de la
Unió Europea per a la Joventut 2019-2027 i desenvolupar la dimensió europea en l'esport.

Objectius específics

a) la mobilitat per a l'aprenentatge de les persones i els grups, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió, la
justícia, l'excel·lència, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions i les polítiques en l'àmbit de
l'educació i la formació; 

b) la mobilitat per a l’aprenentatge no formal i informal i la participació activa entre els joves, així com  la
cooperació, la qualitat, la inclusió, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions i les polítiques
relatives a la joventut; 

c) la mobilitat per a l'aprenentatge del personal de l'àmbit esportiu,  així com la cooperació, la qualitat,  la
inclusió, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions esportives i les polítiques en matèria d'esport.

Característiques del Programa Erasmus + a l'IES Jordi de Sant Jordi

• Les dates de realització de pràctiques formatives en un país de la Unió Europea. seran en un periode
de 3 mesos des del 27 de febrer al 26 de maig de 2023. Per a l'alumnat de 2n periode es
farà de setembre a desembre de 2023.

• El periode de pràctiques Erasmus + es comptabilitza per al mòdul d'FCT.
• El centre ha rebut 4 BEQUES per alumnes en pràctiques en FCT ordinària.
• L’alumnat sel·leccionat rebrà una beca d'aproximadament 1200 € per a tot el període del programa.

Condicions per a la mobilitat

• Ser ciutadà/na d'un estat membre de la Unió Europea (o tindre residència permanent).
• Ser  estudiant  de l'IES Jordi  de Sant  Jordi,  matriculat/da en 2º curs o  3 º curs nocturn d'un Cicle

Formatiu de Grau Superior.
• Haver aprovat tots els mòduls.



Selecció

Una comissió de professorat seleccionarà l'alumnat en funció dels criteris següents:

1º.- Nivell d'idiomes (fins a 5 punts): Es farà una valoració per part de professorat d'idiomes, amb una
prova escrita i entrevista personal en els idiomes corresponents.
2º.-  Expedient  acadèmic  (entre  6-7'5:  1  punt;  entre  7'6-8'5:  2  punts;  entre  8'6-10:  3  punts).  És
necessari haver aprovat tots els mòduls de 1er i de 2n.
3º.- Informe de sessions d’avaluació de 1er curs (fins a 3 punts): Signat per tot l’equip educatiu del
primer curs.
4º.- Informe d'avaluació del període de 2n curs. La qualificació dels mòduls del 1er trimestre ha de ser
positiva (defineix l’adequació per a realitzar el programa Erasmus +, ja que va lligat a la FCT).

* Per a tot l’alumnat provinent d'altres centres es farà una entrevista personal.

Documentació

Les sol·licituds s'hauran d'omplir a través del qüestionari en la pàgina web del centre, fins al 14 d’octubre de
2022.
Les proves de selecció es faran entre el 17 i el 21 d’octubre de 2022.
La resolució de les beques es publicarà abans del 28 d’octubre de 2022.
Els contractes es signaran per part dels seleccionats abans del 22 de desembre de 2022.

Renùncia

Els  seleccionats  podran  renunciar  a  la  beca  fins  el  22  de  desembre  de  2022,  per  causes  justificades
documentades. En aquest cas, serà possible donar la beca a sol·licitants en llista d'espera, si la comissió del
programa Erasmus + del Centre el considera oportú.

En cas de renúncia després d'haver signat els contractes en la data indicada, sense justificació de força
major, serà suspés el mòdul de FCT.

València, a 7 de setembre de 2022

José Luis Alabau Márquez Daniel Ballester Alarte
Director Coordinador Programa Erasmus +
IES Jordi de Sant Jordi IES Jordi de Sant Jordi
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