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ENQUESTA DIRIGIDA A ALUMNAT DE PRIMER CURS DE CICLES 
FORMATIUS GRAU MITJA PER A PARTICIPAR MOVILITAT ERASMUS+ 

KA102 2019 SUECA 

ERASMUS+ és un programa de la Unió Europea que promou la mobilitat a l’estranger tant 
d’alumnes com de professorat, per motius d’aprenentatge i l’intercanvi d’experiències.  

Cada activitat de mobilitat s’estableix dins d'un marc de qualitat, prèviament acordat per les 
organitzacions d'enviament (s'encarrega de seleccionar els estudiants i enviar-los a l'estranger) 
i d'acollida per a garantir una activitat d'alta qualitat, inclòs un “Acord d’aprenentatge”.  

Els resultats de l'aprenentatge es reconeixen i validen a escala institucional i els continguts del 
curs s'adapten segons convinga per a assegurar-se que el període de mobilitat a l'estranger 
encaixa bé en el curs en què està matriculat l'estudiant de FP.  

El professorat de cicles formatius d'aquest centre, estem treballant en un projecte 

ERASMUS+ KA102, perquè els alumnes de cicles formatius de grau mitjà, puguen fer durant 
quatre setmanes part de la formació en centres de treball (FCT) en altres països. El programa 
ERASMUS+ proporciona subvencions econòmiques per sufragar les despeses de l’estada de 
l’alumnat durant el temps que dure la mobilitat. 

DADES PERSONALS ALUMNAT 

COGNOMS:  

NOM:  E-MAIL: 

Data. Naix. (dd/mm/aa): NACIONALITAT:  NIF/NIE:  

GRUP:  1CFMA  1CFMB  1CFMD  1CFME  1CFMF 

1. Coneixes algun programa internacional de mobilitat? Enumera'ls. 

 SI  __________________________________________________________________  

 NO 

2. ¿Estaries disposat/ada a viatjar a un país europeu durant quatre setmanes per a fer 

pràctiques en una empresa? 

 SI   NO 

3. Creus que series capaç de defensar-te parlant un altre idioma de la Unió Europea? 

 SI   NO 

4. Tens amics, coneguts o familiars que siguen d'altres països de la Unió Europea? 

 SI   NO 
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5. Nivell d’idioma: 

IDIOMES (amb certificació oficial): 

FRANCÉS  NIVELL CERTIFICAT (A1…C2): ENTITAT CERTIFICADORA: 

INGLÉS     NIVELL CERTIFICAT (A1…C2): ENTITAT CERTIFICADORA: 

ALTRES: NIVELL CERTIFICAT (A1…C2): ENTITAT CERTIFICADORA: 

IDIOMES (sense certificació oficial): 

FRANCÉS      

INGLÉS         

ALTRES         

6. Coneixes les possibilitats d'ocupació que ofereixen la resta de països de la Unió Europea? 

 SI  __________________________________________________________________  

 NO 

7. Has anat alguna vegada a un país europeu?   SI   NO 

MOTIU DEL VIATJE (FAMILIAR, VACACIONS, EDUCATIU…)  ______________________________  

8. Et planteges muntar una empresa dedicada al Cicle Formatiu que estàs estudiant, o 
treballar com autònom/a? 

 SI  __________________________________________________________________  

 NO 

9. Participes en alguna associació, club d'esport, cultural, musical etc.? (Si/No) Saps si eixa 
associació manté alguna relació amb associacions internacionals a nivell europeu? 

 SI  __________________________________________________________________  

 NO 

10. Com a tutor/a del seu fill/a, estaria disposat/ada  que realitze part de les pràctiques en un 
país estranger? 

 SI  

 NO - PERQUÈ?_____________________________________________  

Signatura pare/mare/tutor o tutora Signatura alumne/a 

Signat.: ______________________________ Signat.: ______________________________ 
 


