
  
 

 
 
Des de l’EASD Ondara, et volem motivar per fer les pràctiques en un pais de la Unió 
Europea, amb una beca Erasmus+. Per això volem ajudar-te i posar-t’ho fàcil 
 
Actualment, l’escola demana ajudes a la mobilitat per estades de formació pràctica a 
l’estranger per alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior. 
 
El programa de pràctiques d’empresa Erasmus+ ens permet inserir-nos en la realitat 
global del mercat laboral. L’objectiu de les pràctiques a l’estranger és millorar les 
competències comunicatives, lingüístiques i interculturals.Les pràctiques han de 
respondre a les necessitats d’aprenentatge de l’estudiant, relacionades amb la seva 
titulació i el seu pla d’estudis. 
 
A principis de curs, el coordinador Erasmus de l’escola farà una reunió informativa per 
tots els alumnes de CFGS on es farà una presentació i s’aclariran dubtes. 
 
Quan es fa la mobilitat? 
 
La beca Erasmus+ de pràctiques cobreix 2 mesos. La mobilitat, normalment, es durà a 
terme durant els mesos de juny i juliol. 
  
 
On es pot fer la mobilitat? 
 
Les pràctiques es poden realitzar en qualsevol organització ubicada en un país del 
programa Erasmus+.  
 
 
Quines beques es poden percebre? 
 
Aquí teniu un llistat de les quantitats mensuals que es reben segons els paissos de 
destí. Tingueu en compte, tal com diu el document, que: 
- s’han d’afegir 100 euros per ser mobilitats de pràctiques 
- la mobilitat dura 2 mesos 
- si sou becaris MEC (beca habitual), rebreu 100 euros més. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.easdondara.com/wp-content/uploads/2020/04/beques_financiera.pdf


  
 

 
 
Pas 1: convocatòria 
  
Qui pot participar en la convocatòria? 
 
Alumnes matriculats a segon curs de Cicles Formatius de Grau Superior que: 
- tinguin tot el primer curs aprovat i  
- una empresa buscada. 
 
Cal que l’alumne es busqui la seva propia empresa. Per fer-ho, recomanem l’eina 
estàndard per buscar pràctiques Erasmus+: https://erasmusintern.org/ . Aquí teniu un 
tutorial sobre com donar-vos d’alta per començar a buscar empreses. 
 
 
Què cal fer?       
 
Abans del 15 de març, cal enviar un mail a l’adreça international@easdoncara.com  
adjuntant la documentació següent (documents escanejats en pdf): 
 
- Formulari de sol·licitud (incloure dades de l’empresa). 
- Document que acrediti el nivell d’idioma del país de destí (o anglès). 
- Expedient acadèmic on constin les assignatures cursades i les notes obtingudes 
(demanar a la secretaria del centre). 
- DNI 
 
 
Barem i selecció 
 
Per saber les sol.licituds que tenen dret a beca, es publicarà en aquest mateix web un 
llistat amb les sol.licituds rebudes i el barem. La nota del barem es calcularà de la 
següent forma: 
 
1. Mitjana de l'expedient acadèmic + 
 
2. Títol oficial de llengua estrangera 
 
nivell B1 PET, 3r EOI... 1 punt 
nivell B2 First Certificate, 5è EOI 2 punts 
nivell C1 Advanced, 6è EOI 3 punts 
nivell C2 Proficiency 4 punts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://erasmusintern.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nYhp-ZeKrr0
mailto:international@easdoncara.com
http://www.easdondara.com/wp-content/uploads/2020/04/application-practiques.doc


  
 

 
Pas 2: mobilitat 
 
1. Learning Agreement per pràctiques. 
 
2. Assegurança privada que cobreixi: 
- assegurança mèdica 
- assegurança d'accidents 
- assegurança de responsabilitat civil 
(totes les asseguradores tenen aquest producte: assegurances per viatges d’estudis 
i/o pràctiques. Pregunteu, no acostumen a ser cares) 
 
3. El Coordinador Erasmus us farà un conveni de subvenció (document on s’estipula la 
quantitat de diners a rebre i les condicions). Per fer aquest document, haureu d’aportar 
el codi bancari IBAN (per poder fer l’ingrès de la beca). Opcionalment, si és el cas, per 
rebre 200 euros mensuals més, haureu d’aportar la còpia de la beca MEC del curs 
passat. 
 
4. El Coordinador Erasmus us donarà d’alta en la OLS (Online Linguistic Support): 
haureu de fer una prova online inicial de nivell lingüístic i una altra final (a l’acabar la 
mobilitat).  
 
5. Aquí trobareu la Carta Erasmus de l’Estudiant, on podreu veure tots els vostres 
drets i deures com a estudiants internacionals. 
 
6. Cal tenir en compte que, en cas de no complir algun d’aquests pasos i terminis, 
l’Agència Nacional espanyola (SEPIE), us podrà retirar la beca. Per aquesta raó, us 
demanem serietat. 
 
7. Recomanem que utilitzeu la Erasmus+ mobile app, ja que us farà els tràmits 
burocràtics més àgils. 
 
 
 

http://www.easdondara.com/wp-content/uploads/2020/04/LA-practiques-before.docx
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-student-charter-july2018_en.pdf
https://erasmusapp.eu/

