
Procés de selecció per les mobilitats de
l’alumnat al projecte “Cooperative and

Integrated Learning through Traditional
Words of Wisdom”

2020-1-SK01-KA229-078296.

Objecte: es crearà una llista baremada de l’alumnat interessat en participar a l’activitat:

C4 Short-term exchanges of groups of pupils amb el títol "Let' s look for common

roots- common expressions" que es farà al centre XVI Liceum Ogolnoksztalcace im.

Armii Krajowej w Tarnowie, Adreça Aleja Solidarności 18, a Tarnów, Polònia, a finals de

setembre o començaments d’Octubre de 2022. Website www.16lo.tarman.pl

Selecció: la selecció serà conforme al nombre de participants en la mobilitat, en principi

sis alumnes, no podrà seleccionar-se més alumnes de les places convocades. Tots els

participants es comprometen a redactar una carta de motivació en anglès de màxim un

full en alineat senzill i lletra Calibri 11 i presentar-se a la entrevista personal en anglès.

Alumnat elegible: alumnat de 3r ESO cursat durant el curs 2021-2022.

Hi haurà 2 vies per accedir a la mobilitat:

 Via PMAR (1 alumne/a).

 Via resta de 3rs ESO (5 alumnes).

Si sobra alguna plaça en una de les 2 vies, s’acumularà a l’altra via.



Requisits: per tal de poder ser elegible, qualsevol alumne o alumna haurà de complir una

sèrie de requisits:

 Tindre totes les assignatures aprovades.

 Haver participat activament en les activitats del projecte.

 No tindre un nombre de faltes d’assistència injustificades superior al 10% de

les hores totals de classe.

 No tindre un expedient disciplinari durant el curs 2021-2022.

 Tindre passaport en vigor amb llibertat de desplaçament per la Unió Europea

sense necessitat de cap tipus de visat.

 Tindre una autorització signada per pare, mare o tutor/a legal, tant per

viatjar per la Unió Europea com per a la protecció de dades per a poder fer-li

fotografies i vídeos.

Criteris de selecció: pel que fa als criteris de selecció, aquests seran els següents:

 Expedient de 3r ESO:

 Mitja de 5 a 5, 99 - 5 punts.

 Mitja de 6 a 6,99 – 6 punts.

 Mitja de 7 a 7,99 – 7 punts.

 Mitja de 8 a 8,99 – 8 punts.

 Mitja de 9 a 9,99 – 9 punts.

 Mitja de 10 – 10 punts.

 Participació en les tasques del projecte (valorada pel professorat implicat):

 De 1 a 5 punts.

 Carta de motivació i entrevista personal en anglès (valorada per la comissió

de selecció):

 De 1 a 5 punts.



Així, el màxim de punts que pot obtindré un/a alumne/a, serà de

20 punts, en cas d’empat es miraria la mitja del 2n curs i si

continua l’empat la de primer curs i en última instància es faria

un sorteig públic.

Presentació de sol·licituds: la presentació de sol·licituds es farà mitjançant el TUTOR

del grup i ha d’aportar-se abans del 21/06/2022:

 El document de sol·licitud participació signat pel pare, mare o tutor legal.

 Sol·licitud de consentiment per a fer la recollida de dades.

 Carta de motivació en anglès. (motivation letter).

Entrevista personal: es publicarà la convocatòria d’entrevista personal el dia 22/

06/2022 amb la data i hora de presentació que serà del 27 al 30 de juny de 2022.

Gandia, 27 de maig de 2022

Coordinador del projecte Director

José Ramón Migueles Hernández Juan Miguel Natek Pradas


