
Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) 

 

We are a school with ISO 9001 certification for documental management. This requires 

us to annually perform the status of all the activities that we do during the course. We 

use satisfaction surveys, as quality improvement agreements, reviewed monthly by a 

quality group managed by principal team and a coordinator of quality. 

In case of any point would has negative answers at satisfaction surveys or others 

problems, at the end of the course agreements are made to improve and monitor it 

more effectively next year. In this way we can ensure the smooth operation of our 

international activities, and the introduction of corrective measures if necessary. 

a) We already have got the initial contacts with Educational System Department from 

other countries; with foreign countries with presence in our city. 

The Regional Ministry of Education has got a list of collaborative schools and companies 

from other countries. 

We also have got contacts from other schools of our country with internships abroad. 

b) The internships will take place in Great Britain, Wales College, which manage the 

vocational training in Wales, and also with the help of non-governmental organizations 

in Germany, thanks to the Rotary in Spain that provides support and assistance for 

research and development worldwide. 

The Mobility Coordinator will contact the companies through these organizations, in 

order to find a placement for our students to interact with companies here and there. 

Once found the practice site, boarding will be searched abroad for students to facilitate 

the stay. 

We will send about 5 or 6 people the first time that we do internships, and increase the 

number of students to approximately 25% of students in our short degrees. 

c) All our vocational trainees are Short-degree students, and only do internships abroad. 

Our main objective is to provide our students and staff to do internships abroad and 

learn how the foreign companies work and improve their language level and technical 

knowledge. 

The internship involves students, staff and companies oriented to technology and 

innovation, so we can improve all participants’ technical knowledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaració de la política del programa Erasmus (Estratègia general) 

 

Som un centre amb la certificació ISO9001 per a la gestió documental de l’Institut. Això 

ens obliga a anualment a fer un seguiment de totes les activitats que fem durant el curs. 

Nosaltres realitzem enquestes de satisfacció, del que surten acords de millora, tot 

gestionat per un grup de treball de qualitat format per l’equip directiu i un coordinador 

de qualitat. 

En el supòsit de que en les enquestes surti un punt negatiu, o bé amb baixa puntuació, 

o es detectin altres problemes, al final del curs es fa el llistat d’acords de millora per tal 

de buscar solució a aquest resultats de manera efectiva al llarg del curs següent. 

D'aquesta manera podem garantir el bon funcionament de les nostres activitats 

internacionals , i la introducció de mesures correctives en cas necessari. 

a) Ja tenim els primers contactes amb sistemes educatius d’altres països, amb persones 

i empreses estrangeres que tenen presència a la nostra ciutat. 

La Conselleria d'Educació té una llista d'escoles i empreses d'altres països que poden 

col·laborar i col·laboren en el projecte. 

També hem aconseguit contactes d'altres escoles del nostre país amb pràctiques a 

l'estranger. 

b) Les practiques a empresa es portaran a terme a la Gran Bretanya, a instituts de Gales, 

que gestionen la formació professional, també tenim ajuda d’una organització no 

governamental per a Alemanya, gràcies al Rotary Club d’Espanya, que dina suport i 

assistència per a la recerca i el desenvolupament mundial. 

El coordinador de mobilitat es posarà en contacte amb les empreses a través d’aquestes 

organitzacions, per tal de trobar un a empresa per tal de que l’alumne pugui fer les seves 

pràctiques, tant els nostres alumnes com els alumnes vinguts de fora. 

Un cop trobat el lloc de pràctiques es buscarà allotjament per tal de facilitar l’estada als 

alumnes. 

La intenció és la d’enviar 5 ò 6 alumnes el primer cop a fer les pràctiques a empresa, i 

incrementar-ho aproximadament un 25% en els cicles formatius de grau superior. 

c) Tota la nostra formació professionals està formada per estudiants de cicles formatius 

de grau superior, i només es vol enviar alumnes a fer les pràctiques a empresa a 

l’estranger. 

El nostre objectiu es donar als nostres estudiants i professors la oportunitat de fer 

pràctiques a empresa a l’estranger, i poder aprendre com funcionen les empreses de 

fora del nostre entorn, i millorar el nostre nivell de llengua i coneixements tecnològics. 

Les pràctiques a empresa involucra a estudiants, professors i empreses orientades a ka 

tecnologia i innovació, per poder millorar els coneixements tecnològics de tots els 

participants. 

 


