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INSCRIPCIÓ ALUMNAT: PROGRAMA EUROPEU KA229 “COMMON ROOTS MAKE YOU” 
2021/22 

 

COGNOMS: NOM: 

Data. Naix. (dd/mm/yy): DNI: Caducitat DNI: 

SEXE:               HOME             DONA Renda familiar: 

DIRECCIÓ: CODI POSTAL: 

POBLACIÓ: PROVÍNCIA: 

TELÈFON: MÒBIL: 

e-mail: 

Presenta sol·licitud per a participar en les mobilitats del projecte europeu amb els països 

participants: Itàlia, Polònia i Portugal. 
 

DISPONIBILITAT  D’ACOLLIDA NO                          SI                Nº PLACES  ______ 

 

CONEIXEMENT D’IDIOMES 
 

IDIOMA 
NIVELL 

A2 B1 B2 C1 C2 

CERTIFICAT (adjuntar si en té) 

SI NO 

Anglès   

Altres: ______ 

 

 

             ______ 

 

 

 
 
Adjunta documentació següent:

 

Fotocopia de DNI. 
 

Full confirmació d’acollida 
 

Renta familiar 
 

Altres certificats:    
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INSTRUCCIONS PER A LA SEUA PRESENTACIÓ I CONDICIONS. 

✔ L’alumnat ha de tindre la nacionalitat espanyola o d’algun país de la UE i ser resident en Espanya 

legalment. 

✔ La present instància deurà presentar-se a la Secretaria del Centre amb registre d’entrada. 

✔ La data de presentació serà des del dia 15 fins el dia 29 de novembre, no podent participar en el 

procés de selecció qui no haja entregat la documentació en dit termini. 

✔ La participació en este procés no garantirà que l’alumne realitze la mobilitat a l’estranger. 

✔ Una vegada realitzada pel centre la selecció de beneficiaris del projecte Erasmus, la decisió serà 

inapel·lable. 

✔ El centre s’encarregarà de gestionar el desplaçament i les assegurances. 

✔ L’alumnat seleccionat es compromet a tindre en vigor tots els documents (DNI o passaport) 

abans de l’estada, així com estar en disposició de la Targeta Sanitària Europea i document 

d’autorització per a eixir del país. 

✔ Es manifesta que té la capacitat econòmica per a assumir les despeses que no poden ser 

cobertes pel Programa Erasmus+. 

✔ Es manifesta que té la capacitat econòmica per a assumir totes les despeses de pernoctació i 

manutenció de l’alumnat estranger que allotjarà. 

✔ Pel procés de selecció, l’IES demanarà als tutors els informes o dades que estimen convenients. 

✔ L’alumnat es compromet a participar en les activitats que es realitzaran al voltant del projecte i 

donar difusió de la seua  mobilitat durant la vigència del projecte. 

✔ El centre podrà utilitzar la informació i les imatges relacionades amb el programa Europeu. 

✔ El mitjà de comunicació de la comissió de Programes Europeus amb els participants és 

mitjançant el tauler d’anuncis ubicat al racó Erasmus i/o la web del centre. 

 
 

Firma de l’interessat/ada.  

 

 

Pare i mare de l’alumne _________________________________ 
 

 
En Oliva, a  de  del 20   

 


