
RESOLUCIÓ convocatòria Erasmus + 2022/2023

Segons els criteris de la convocatòria Erasmus 2021/2022 de l´IES Jordi de Sant Jordi, publicada
el 7 de setembre de 2022, l´ordre de puntuació de les persones candidates és el següent:

N Alumne/a Cicle
Formatiu

Nivell 
de llengua estrangera

Nota expedient
acadèmic 1r

Informes
 tutoria
 1r i 2n

curs

NOTA
Prova

Anglès/francés
Barem Nota

mitjana1
Barem 

1 Irene Muñoz
Soriano

TASOCT 8,4 4,2 8,3 2 3 9,2

2 Alba Aixalà 
Manzanera

TSEI 7,8/8 4 8 2 3 9

3 Sasho 
Ivanov 
Karagyozov

TASOCT 5,2 2,6 8 2 3 7,6

4 Lucía Vilar 
Bartual

TASOCT 3,3 1,6 7,4 1 3 5,6

5 Alfredo Dolz 
Espí

TSEI 2,6 1,3 6,6 1 3 5,3

6 Salma Dalila 
Juan Chouati

TIS No presentada - - - - -

Criteris de selecció:

Una comissió de professorat ha sel·leccionat 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.
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 periode de 2n curs (defineix l’adequació per a realitzar el
programa Erasmus): Realitzat per l'equip docent del segon curs.

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

Són seleccionats/es les 4 primeres persones candidates per a rebre les beques Erasmus
concedides a l´IES Jordi de Sant Jordi. 

* Segons la normativa de Formació Professional, el mòdul d'FCT es podrà realitzar en el cas
de no haver suspés més de 240 hores dels mòduls teòric-pràctics de 1r i 2n.

1 Els mòduls convalidats tenen una nota de 5.



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

• El periode de pràctiques Erasmus es contabilitza per al mòdul d'FCT.
• El centre ha rebut 4 BEQUES per alumnes en pràctiques al programa de 2022/2023. 
• Les dates de realització de pràctiques formatives en un país de la Unió Europea. seran en

un periode de 3 mesos des de Febrer-Març fins a Maig-Juny de 2023. 
• Les persones seleccionades rebran l'ajuda en funció del Mòdul del Beneficiari del

programa Erasmus +, la qual depen de la destinació i d'haver rebut beca d'estudis en 1r
curs.

Condicions per a la mobilitat

• Ser ciutadà/na d'un estat membre de la Unió Europea (o tindre residència permanent).
• Ser estudiant de l'ES Jordi de Sant Jordi, matriculat en segon curs d'un Cicle Formatiu de

Grau Superior.

Renùncia

Els/Les seleccionats/des podran renunciar a la beca fins el 22 de desembre de 2022, per causes
justificades documentades. En cas de renùncia després d'haver signat els contractes en la data
indicada, sense justificació de força major, serà suspés el mòdul d'FCT.

València, a 25 de novembre 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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