FES LES

PRÀCTIQUES
A L'ESTRANGER
AMB UNA

BECA ERASMUS+

ERASMUS+ VET
Les beques Erasmus+ VET van dirigides a
estudiants de cicles formatius que vulguin
fer les pràctiques en algun país de la Unió
Europea.
És una oportunitat única d'aprendre un nou
idioma, créixer professionalment i conèixer
un país estranger. A què esperes?
Per a més informació, contacta el/la
coordinador/a del teu centre educatiu.

Llegeix experiències d'altres joves:

www.practicas.asociacionmundus.com

QUÈ ÉS ERASMUS+ VET?
Qui pot participar?

A on es fan les pràctiques?

Estudiants de Grau Mitjà,
Grau Superior i Certificat
de professionalitat

A països de la Unió Europea.
Els països de destí varien en
funció de l'especialitat.

Què cobreix la beca?

D'on vénen els diners?

GM i Certificat de Professionalitat:
Viatge, allotjament i manutenció.
GS: Viatge i allotjament.

La beca està finançada a través
del programa Erasmus+ de la
Comissió Europea.

Quant temps dura l'estada?

Més informació

Grau Mitjà i Certificat de
Professionalitat: 1 mes*
Grau Superior: 2 mesos*
* Pot variar en funció del centre educatiu

Pots sol·licitar més informació al
coordinador Erasmus+ o a la pàgina web
del teu centre o enviant un correu a
proyectos@asociacionmundus.com

Qui gestiona la beca?

CENTRE EDUCATIU

MUNDUS

ORGANITZACIÓ
EUROPEA

EMPRESA DE
PRÀCTIQUES

En el teu centre hi ha un
coordinador Erasmus+ com a
referent acadèmic i supervisor
de tot el procés.

Mundus s'encarrega de la
gestió del projecte: procés de
selecció, documentació, trobar
pràctiques i prepararte per
l'experiència.

La organització d'acollida
s'encarrega de buscar
allotjament, contactar amb
l'empresa i en general fer la
teva estada més fàcil.

És l'empresa encarregada del
teu procés d'aprenentatge
professional. Faràs entre 30 i 40
hores setmanals.

COM M'INSCRIC?
Inscriure's al formulari online. Automàticament rebràs un correu
electrònic amb un enllaç a una carpeta personal de Google Drive i
diversos documents en PDF.
Pujar a la carpeta personal de Google Drive els
següents documents:
Currículum Europass en anglès
Carta de motivació en anglès
DNI, Passaport o NIE
Dret d'imatge, Carta de Compromís i Autorització Responsable Legal
(imprès, signat i escanejat)
Certificat de nivell d'idiomes (opcional)
Altres certificats (opcional)
Publicació de la llista d'admesos/es a la web del teu centre educatiu. És indispensable
presentar tota la documentació en els terminis establerts per poder ser admès/a.

Entrevista personal presencial. Els horaris d'entrevista es podran consultar
a la pàgina web de cada centre.

Publicació de la llista de seleccionats/des i assignació (provisional) de destins.

Reunió informativa de pares/mares/tutors/es dels alumnes menors
seleccionats/des. Majors d'edat assistència opcional.

Acceptació o renúncia de la beca, i elecció de la opció de gestió.
Contacte amb socis europeus per assignació d'empresa.
Cap de setmana de convivència "Can Europa" obligatori amb
la resta d'alumnes de Catalunya que marxen d'Erasmus+
El centre ingressa la beca a l'alumne/a i l'alumne/a a Mundus

Signatura del contracte d'aprenentatge i altres documents
necessaris per la mobilitat.

MARXAR D'ERASMUS+!

