


QUÈ ÉS EL PROJECTE  

LA SALLE ERASMUS+?  

• Avui en dia la internacionalització de l’alumnat és un punt molt 

valorat en el moment d’incorporar-se al món laboral. Per tant, 

des de la secció de cicles formatius de La Salle Mollerussa, 

estem treballant per oferir als nostres estudiants possibles 

fórmules per realitzar mobilitats a l’estranger.  

 

 

 



QUI POT SOL·LICITAR UNA BECA 

ERASMUS+? 

Tots els alumnes de formació professional del nostre centre, tant 

de grau mitjà com de superior. Les beques que volem organitzar 

per aquest curs tindrien la següent duració:  

• Alumnes de Grau Mitjà: Pràctiques a l’estranger de 42 a 93 

dies.  

• Alumnes de Grau Superior: Pràctiques a l’estranger de 2 a 6 

mesos amb beca Erasmus+.  

• Per al professorat també tenim 5 mobilitats d’una setmana  

assignades anualment. 



BEQUES  QUE OFEREIX  

LA SALLE MOLLERUSSA PER A CFGS  

• Hauríem de realitzar entre 2 i 6 mobilitats aquest curs a CFGS. 

Les beques corresponen a projectes KA103 de la Unió 

Europea que inclou aproximadament uns 300 €* mensuals 

depenent de la destinació final. 

 

• Les dates estan per concretar, però el més habitual és fer-les a 

l’acabar el curs. Les dates més favorables serien del 8 de juny 

al 8 de setembre.  

 

• L’alumne també pot buscar la seva pròpia empresa de 

pràctiques i demanar la beca Erasmus+. 
 

*Aquest import pot variar depenent del número final de dies de mobilitat i també de la destinació. 

** Els alumnes que hagin estat seleccionats hauran d’abonar a l’escola una bestreta de 100 € en concepte de gestions i 

compromís.  

 



ON OFERIM BEQUES ERASMUS+ EL 

CURS 2019-20? 

• L’escola ofereix les següents destinacions pels alumnes de cicles formatius 

de grau superior: 

 

• 4 beques Erasmus+ LaSalle Arlep de 3 mesos a Cracòvia (Polònia). 

• 2 beques Erasmus+ LaSalle Arlep de 3 mesos a Holanda per alumnes 

de CFGS de DAM, STI o ARI.  

 

• *L’alumne que trobi la seva pròpia empresa a l’estranger oferint-li pràctiques 

també podrà obtenir una beca si compleix amb els criteris de l’escola. 

 

 

 

 



QUÈ COMPORTA UNA BECA ERASMUS+? 

 
Demanar una beca comporta seguir un procés de selecció i, en cas 

de ser seleccionat, signar un compromís amb l’escola d’acord amb 

el qual l’alumne complirà amb tots els requisits que demana la Unió 

Europea per donar-li els diners de la beca. 

 

PROCÉS DE SELECCIÓ 
 

• Presentar CV en anglès. 
 

• Presentar full de sol·licitud i documentació complementària 

per guanyar més puntuació en el procés de selecció abans 

del 09 de novembre. 
 

• El procés de selecció té diferents parts i, amb la suma de 

totes elles, s’obtindrà una puntuació final que ens donarà el 

llistat d’admesos i exclosos. 
  



PROCÉS DE SELECCIÓ 
 

• Expedient acadèmic*      – 20 punts 

• Entrevista personal     – 10 punts 

• Redacció d’una carta de motivació en castellà  – 10 punts 

• Valoració del claustre de professors    – 20 punts 

• Carta d’acceptació d’una empresa estrangera – 10 punts 

• Competència lingüística      – 30 punts 

 NIVELL MARC COMÚ 

EUROPEU DE REFERÈNCIA 

PER A LES LLENGÜES  

IDIOMA PAÍS DE 

DESTINACIÓ 
ANGLÈS 

A1 

  

4 4 

A2 

  

6 6 

B1 

  

8 8 

B2 

  

10 10 

C1 

  

12 12 

C2 

  

15 15 

* Tenir mòduls suspesos pot suposar l’exclusió del procés de selecció si el claustre considera que marxar a 

realitzar una beca pot repercutir negativament en els estudis. 



ALUMNES SELECCIONATS 
 

• Entrevista amb l’alumne per signar el document de 

compromís d’acceptació dels termes que cal seguir per 

obtenir la beca Erasmus+. 
 

• Matricular-se a un curs online d’anglès que ofereix el 

programa Erasmus+ i acabar-lo al final de la beca. 

http://erasmusplusols.eu/es/ 
 

• Presentar una petita memòria amb la vostra experiència 

juntament amb fotografies de l’estada. 
 

• El 80% de l’import es dóna al principi de la mobilitat. El 

20% restant, en finalitzar correctament tots els passos 

que demana la beca Erasmus+. 
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CURSOS ANTERIORS 
  Curs 2015-16 

• 3 beques de grau mitjà a Itàlia. 

• 3 beques de grau superior a Irlanda i Lituània. 

• 3 beques de professors. 

  Curs 2016-17 

• 8 beques de grau mitjà a Itàlia i el Regne Unit. 

• 6 beques de grau superior a Itàlia, Irlanda i Lituània. 

• 2 beques de professors. 

  Curs 2017-18 

• 9 beques de grau mitjà a Irlanda. 

• 2 beques de grau superior a Polònia. 

• 3 beques de grau mitjà a Polònia. 

• 1 beca de grau superior a Holanda. 

• 3 beques de professors. 

 Curs 2018-19 

• 8 beques de grau mitjà a Irlanda 

• 4 beques de grau mitjà a Polònia 

• 10 beques de professors 
• *no teníem projecte de grau superior en vigor 

 



ERASMUS+ CURS 2018-19 









Podeu demanar la vostra sol·licitud d’inscripció al correu: 
 

mobilitat@mollerussa.lasalle.cat 
 

 

Animeu-vos a participar-hi! És una oportunitat única de 

millorar el vostre currículum i el vostre futur professional, 

però sobretot una experiència de vida que mai oblidareu.  

 

Recordeu: L’últim dia per presentat la vostra sol·licitud és 

el 9 de novembre. 

La carta de presentació en castellà i el CV en anglès en 

format Europass serà el 30 de novembre. 

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR-HI! 

mailto:mobilitat@mollerussa.lasalle.cat

