Curs 2022/233

L’EA Ondara forma part del Consorci d’Escoles d’Art de Catalunya. Aquest consorci és una associació
d’escoles del Departament d’Educació de la Generalitat que s’apleguen per compartir experiències i trobar
sinèrgies.
El curs 2022-23 cada escola d’aquest consorci ofereix 1 plaça per fer una mobilitat Erasmus+ de pràctiques
titulades. Això significa que són pràctiques apart de les oficials. És a dir, l’alumne fa les pràctiques a
Catalunya quan li toca però, durant l’estiu de 2n curs, pot fer unes pràctiques addicionals a l’estranger amb
beca.
Aquí teniu un resum de la convocatòria del curs 2022/23:
1. Beca Erasmus+ per marxar 2 mesos de pràctiques extracurriculars a l’estiu (juny / juliol) de 2n (tingueu
en compte que acabeu el curs el 17 de maig)
2. Es pot demanar qualsevol país d’Europa, ja que el consorci disposa d’uns professionals que busquen
empreses per pràctiques
3. Quantitat aproximada de la beca: 410 euros x 2 mesos = 820 euros (si teniu beca MEC, cobrareu més)
4. Heu d’aportar:
a) Expedient acadèmic amb qualificació mitjana ponderada (només del 1r curs): tot aprovat i recollir a
secretaria (en el cas de tenir la primera avaluació de segon superada o el curs de sego superat es demanaria
afegir la nota final del cicle formatiu).
b) Certificat de llengua estrangera a partir de B1: EOI, Cambridge o acadèmia (hi ha la possibilitat de
demanar en una acadèmia que et facin una prova de nivell).
c) Carta de motivació
d) Formulari de sol.licitud
5. Termini per presentar la sol.licitud: En principi primer semestre : del 17 de gener al 16 de febrer de
2023. (Manca determinar i concretar exactament).
6. Aquesta documentació s’ha de fer arribar per email al coordinador de l’escola: yhurtado@xtec.cat
Sobretot, heu de llegir bé la convocatòria que es troba al web del Consorci d’Escoles d’Art de Catalunya:
https://projectes.xtec.cat/ere/consorci-mobilitat-escoles-dart

