Convocatòria d’ajudes Projecte Euro FP Balears V (2019-1-ES01-KA102036739) curs 2021/22 per a realitzar pràctiques a empreses de la UE
1. Objectiu del projecte.
Oferir l’oportunitat als nostres alumnes de realitzar estades formatives de qualitat en
empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul de FCT.
2. Requisits dels beneficiaris.
Els alumnes que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els
següents requisits:
-Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un dels països participants en el
programa Erasmus+ de la UE.
- Estar matriculats en el 2n curs d’un cicle formatiu de grau mitjà en el nostre centre.
- Haver superat tots els mòduls formatius abans del començament de l’estada i complir els
requisits d’accés a les pràctiques formatives.
- Passar la prova de nivell de l’idioma de treball que es realitzarà en el nostre centre.
3. Durada i país de l'estada.
La durada de l’estada formativa serà per a estudiants de CFGM de 90 dies d’activitat i 2
dies, on faran totes les FCT.
Els països de destí poden ser tots aquells que pertanyen a la UE o Macedònia, Islàndia,
Liechtenstein, Noruega, Turquia.
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Sempre que sigui possible, el centre respectarà l’ordre de prioritat de països de destí
assenyalats per l’alumne en el full d’inscripció al procés de selecció. No obstant, es
demana a l’alumne flexibilitat a l’hora de que en cas de que no sigui possible, el centre li
ofereixi un altre país de destí.
El centre, amb l’ajuda dels socis intermediaris si cal, cercaran l’empresa que millor
s’adapti a les característiques, el perfil professional i el nivell d’idioma de cada alumne.
4. Nombre de beques a adjudicar.
Per aquest curs escolar 2021-2022 disposem 2 beques per al CFGM Manteniment i
control de la maquinària de vaixells i embarcacions.
5. Informació i orientació sobre el projecte.
Els alumnes interessats a participar en aquest projecte, disposen d’informació sobre tots
els aspectes relatius a aquesta convocatòria, en la pàgina web del centre amb un enllaç
específic per Erasmus+: http://cifpnauticopesquera.es/erasmus
A més, durant el curs escolar, la coordinadora del projecte Erasmus+ del centre Marisol
Santamaria, realitzarà amb els alumnes interessats unes reunions informatives amb data
5 de Novembre, a les 09:50 h en la hora de Tutoria i el 12 de Novembre a la mateixa hora
només per els alumnes interessat a la Biblioteca del Centre.
6. Inscripció al procés de selecció.
Per participar en el projecte, l’alumne ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud d’inscripció al
procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.
Les sol·licituds s’han de presentar a la Secretaria del nostre centre, juntament amb una
fotocòpia del DNI o targeta de residència, amb un CV format europeu i una carta de
motivació en format europeu abans de dia 19 de Novembre del 2021.
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Les sol·licituds dels alumnes, que en el moment d’entregar-la siguin menors d’edat, han
d’anar signades també per un dels pares o tutor legal.
7. Procés i criteris de selecció dels alumnes.
Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada, els alumnes participants es
seleccionaran tenint en compte el següent barem:
a) La competència lingüística de l’alumne en la llengua de treball, que serà avaluada
mitjançant una prova de nivell d’idioma que es realitzarà a la Biblioteca del nostre centre
el dia 19 de Novembre a l’hora de tutoria. Màxim 2 punts.
b) El nivell acadèmic assolit en el centre educatiu, que s’obtindrà de la mitjana entre la
nota mitja del 1er curs. Màxim 4 punts.
c) La maduresa personal i l’interès per realitzar part de les pràctiques formatives en
empreses de la UE, que es valorarà mitjançant una entrevista personal el dimarts 23 de
Novembre de 2021 a las 09:50 hores a la Biblioteca del nostre centre. Màxim 4 punts.
Els alumnes que en els apartats a) ó c) tenguin una nota inferior a 5, i a criteri de la
comissió de selecció, poden quedar directament exclosos del procés de selecció, ja que
s’entén que si no tenen la suficient competència lingüística o maduresa personal, no
poden assumir satisfactòriament l’estada formativa.
D’acord amb els criteris esmentats anteriorment, resultaran admesos els alumnes que
obtinguin major puntuació.
8. Publicació de les llistes d’alumnes seleccionats
Tenint en compte la baremació exposada en l’apartat anterior, la coordinadora del projecte
publicarà abans del 3 de Desembre de 2021 la llista provisional d’alumnes seleccionats i
exclosos, a més de la llista d’alumnes en reserva que queden per cobrir els
abandonaments i renúncies que puguin succeir.
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Per fer esmenes tenen fins al 8 de Desembre del 2021 i el dia 10 de Desembre es
publicarà la llista definitiva.
9. Obligacions que comporta la participació en el projecte
El fet de participar en el projecte comporta, entre d’altres, les següents obligacions i
compromisos per part
de l’alumnat:
1. Aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el
funcionament de l'empresa d'acollida, així com mantenir, durant tota l’estada, una
comunicació fluïda amb el centre educatiu aportant les dades que es sol·licitin (relació de
tasques, imatges...etc.).
2. Assumir la responsabilitat que pertoca i fer-se càrrec de les despeses que pugui
ocasionar el mal ús de l’allotjament, la maquinària que utilitzen a l’empresa, el lloguer de
bicicletes o vehicles, etc.
3. Elaborar i aportar al centre educatiu, un cop finalitzada l’estada i en el termini màxim
d’una setmana, la documentació que el centre li demani .
Realitzar l’avaluació inicial i final de l'idioma del país de destí a la plataforma OLS de la
Comissió Europea i participar en el curs on-line durant la seva estada.
Participar, sempre que sigui possible, en les futures activitats de difusió del projecte que el
centre organitzi.
Un cop presentada la sol·licitud d’ajuda i participació en el projecte, NO renunciar a
l’estada formativa, excepte en casos de força major degudament justificats amb
documents oficials.
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10. Dotació econòmica de l’estada.
La dotació serà la estipulada segons les taules aportades per la conselleria segons el país
de destí.
En el cas que les despeses realitzades pels alumnes siguin superiors a les quantitats
indicades anteriorment, els alumnes i/o la seva pròpia família han d’assumir les despeses
no cobertes per l’ajuda abans esmentada.
11. Cobrament de l’ajuda.
Per les beques Erasmus Pro de durada 90 dies més 2 de viatge (del 19 de Març fins al
19 de Juny 2022): normalment es fan ingressos mensuals del 10% repartits al llarg de la
duració de la estada i un ingrès inicial entre el 50 - 80 % de la beca.
13. Assegurança.
La Conselleria té contractada una pòlissa d’assegurança pels alumnes que participen en
el Programa Erasmus+ que cobreix, entre altres, els riscs d’accident en el treball,
responsabilitat civil, despeses mèdiques i cobertura de viatges, durant l’estada de
l’alumne en el país d’acollida. Aquesta assegurança va a càrrec de l’alumne i aquest
haurà de fer efectiu el seu import abans de partir cap al seu destí.
Així mateix, l’alumne està obligat a sol·licitar i portar amb ell la Targeta Sanitària Europea.
14. Curs de preparació lingüística i cultural
Tots els alumnes participants en el projecte estan obligats a participar activament en les
activitats de la Plataforma OLS de la Comissió Europea.
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15. Renúncia a l’estada
D’entrada, un cop presentada la sol·licitud d’ajuda, NO es pot renunciar a l’estada
formativa, excepte en casos de força major degudament justificats amb documents
oficials.
Si un alumne renuncia abans de partir per motius personals i no justificats, s’haurà de fer
càrrec de les despeses que ocasioni la seva renúncia.
En el cas de que la renúncia es produeixi per motius personals i no justificats un cop
començada l’estada en el país de destí, l’alumne, a més de retornar l’import de l’ajuda que
ja haurà cobrat, s’haurà de fer càrrec de les despeses que la seva renúncia pugui
ocasionar.

«El proyecto 2019-1-ES01-KA102-036739 EuroFP Balears V está cofinanciado por el
programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta convocatoria

es

responsabilidad exclusiva del CIFP Nauticopesquera y ni la Comisión Europea, ni el
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables
del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.»

Palma de Mallorca, 29 de Octubre 2021
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