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DECLARACIÓ DE POLÍTICA ERUSMUS 

L’ Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleia es un centre que imparteix exclusivament 

estudis de formació professional relacionats amb l’hotelería, el turisme i la 

industria alimentaria. 

El nostre centre té el certificat ISO 9001 de Qualitat des de l’any 2012 acreditat 

per Applus, i estem en treballant per obtenir l’excel·lència  EFQM . 

La internacionalització dels ensenyaments professionals forma part dels objectius 

estratègics del l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, tal i com consta de forma 

específica en la documentació estratègica de Centre (NOFC, PEC, PGI, Projecte 

lingüístic... ), ja que considerem que la mobilitat transnacional és una pràctica 

molt enriquidora sempre, tant per alumnes com per a professorat, i dóna un 

important valor afegit a la formació impartida. 

El centre porta participant en projectes de mobilitat per estudiants des de 1994.  

En aquest temps, més de 500 alumnes del nostre centre han realitzat pràctiques 

professionals en empreses de més de 10 països diferents de la Unió Europea.  De 

la mateixa manera, més de 250 alumnes estrangers, ens han visitat per a 

realitzar una estada professional en les empreses de la nostra ciutat.  

Actualment, participem en programes educatius europeus Erasmus+. 

PROJECTES ERASMUS + 

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que comprèn al seu torn diferents 

programes educatius amb l’objectiu de donar una dimensió europea a la 

Formació Professional, fomentar l’ocupabilitat dels joves, una major qualitat en la 

formació i el procés d’ensenyament-aprenentatge, a la vegada impulsar la 

internacionalització i modernització del centre. 

Els programes educatius europeus promouen dos tipus d’accions: la mobilitat per 

l’aprenentatge i la cooperació per a la innovació. 

La mobilitat per l’aprenentatge permet a l’alumnat i al professorat la realització 

d’una estada formativa en empreses d’altres països. 

La cooperació per a la innovació està fonamentada en la creació d’unes 

associacions estratègiques entre centres europeus per a la transferència de la 

innovació i l’intercanvi de bones pràctiques. 

El centre impulsa aquest tipus d’iniciatives a través de les convocatòries anuals 

del Departament d’Ensenyament i del SEPIE. 
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EL PROJECTE D’INTERNACIONALITZACIÓ 

L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida està desenvolupant un projecte de 

internacionalització, en aquest moments en expansió, que es composa de les 

següents activitats: 

A. Realització del Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) 

en un altre país de la Unió Europea 

Aquesta activitat està adreçada tant a alumnes de grau mitjà com a alumnes de 

grau superior.  Es la que porta més temps desenvolupant-se en el centre amb els 

següents objectius: 

Objectius generals 

 Coneixement de la realitat europea, tant en el fet diferencial de la llengua, 

la cultura i la història com en el que tenen de comú tots els estats i les 

nacions que conformen la Comunitat Europea.  

 Conèixer i familiaritzar-se amb la realitat d’un altre país. 

 En el camp educatiu i professional, poder conèixer altres maneres de fer per 

a poder valorar i millorar, si cal, els mètodes propis de formació acadèmica i 

professional, així com promoure la integració i d’intercanvi d’experiències 

dels/les nostres alumnes amb el personal de les empreses a on es facin les 

pràctiques. 

Objectius actitudinals 

Fomentar en els/les alumnes: 

 La cooperació i responsabilitat en el treball individual i en grup 

 La participació activa en la dinàmica de l'aprenentatge. 

 Motivar la formació permanent com a eina bàsica d’incorporació al món 

productiu. 

 L’esforç per superar-se i corregir les pròpies mancances i errades. 

 El interès per controlar el propi aprenentatge. 

 Una actitud oberta i curiositat envers altres tècniques de treball. 

 La tolerància i el respecte envers altres cultures i personalitats per poder 

valorar millor la pròpia identitat. 

Objectius lingüístics i culturals 

 Perfeccionament d’una llengua estrangera a través de la pràctica quotidiana 

motivant el seu ús i, fomentar en l’alumne una actitud de desinhibició en 

front de la comunicació interactiva, per tal que adquireixi autonomia en 

l’aprenentatge. 
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 Millorar la capacitat de relació i comunicació utilitzant un idioma estranger. 

 Conèixer els costums, hàbits i aspectes cultural més destacats , fent incís 

en: 

 Coneixement d’altres fets culturals. 

 Ritme i estil de vida en altres països. Aspectes més quotidians de la vida: 

horaris, àpats, lleure, transports... 

 Productes del patrimoni artístic i cultural del país on es fa l’estada. 

 Costums gastronòmics. 

Objectius professional 

Adquirir coneixements sobre el mon professional del turisme i l’hoteleria en 

altres països i la seva pràctica. 

 Coneixement global de l’organització i les pràctiques habituals a l’hoteleria 

en un país de reconeguda tradició turística. 

 Tècniques d’atenció al client. 

 Perfeccionament de les habilitats de comunicació. 

 Millora de la interacció i el treball en equip. 

B. Innovació professional per al professorat 

En aquesta modalitat, el professorat té l’oportunitat de treballar en la innovació 

professional, tant mitjançant l’observació de professionals del seu sector en 

altres països de la Unió Europea com amb la participació en cursos específics 

d’algun tema professional o docent. 

Objectius general 

 Coneixement d’altres països, les seves realitats socials y polítiques, noves 

tecnologies i enfortiment si és el cas de l’aprenentatge d’altres idiomes de la 

UE. 

 Facilitar el desenvolupament de pràctica innovadores en educació y 

formació professional, així com la seva transferència. 

 Millora de la qualitat de la Formació Professional mitjançant l’intercanvi de 

tècniques i experiències que contribueixin a la comprensió mútua  

 Enfortir la cooperació entre la Formació Professional i les empreses per 

identificar necessitats de formació dels estudiantes, i fer-los competitius a 

nivell europeu, facilitant així el seu accés al mercat laboral comunitari.  

Objectius específics 

Aquests variaran segons el tipus d’activitat.  
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C. La cooperació per a la innovació 

En aquest camp, vàrem participar en un projecte Comenius adreçat a fomentar 

l’autoocupació amb Àustria, Alemanya i Finlàndia, i en l’actualitat, hem iniciat 

una col·laboració en un Projecte Erasmus+ que té com a objectiu proporcionar 

eines per a l’aprenentatge de l’Alemany en l’àmbit professional amb la finalitat de 

facilitar la pràctica professional.   

Objectius generals 

 Recolzar el desenvolupament de continguts, serveis, pedagogia i pràctiques 

d’aprenentatge permanent innovadores i basades en les TIC (Tecnologies de 

la Informació y Comunicació) 

 Enriquir la Formació Professional amb la cooperació amb altres Institucions 

Europees de formació i contribuir a la compatibilitat de les titulacions i a la 

creació d’un sistema Europeo de transferència de crèdits dintre de la FP 

para facilitar la mobilitat acadèmica dels estudiants. 

ORGANITZACIÓ GENERAL 

L’estructura organitzativa està detallada en el NOFC, però en referència als 

projectes de mobilitat, cal destacar que hi ha una coordinadora de mobilitat, que 

assumeix també les tasques de gestió de la internacionalització. De ella depenen 

els tutors de mobilitat, i es coordina amb l'administrador del centre per a la 

gestió econòmica.  

A. Mobilitat d’alumnat 

Anualment, la direcció del centre, amb la col·laboració de la coordinació de 

mobilitat, programa la realització d’accions de mobilitat, definint els 

perfils/especialitats en funció de les necessitats de l’alumnat del centre (grups, 

nombre d’alumnes, i fins i tot experiències a potenciar) i el perfil dels socis 

col·laboradors.  En base a aquestes necessitats, es demanen beques Erasmus+ 

per a facilitar la participació de l’alumnat.  A l’inici de cada curs, es trasllada la 

proposa la Consell Escolar. 

Un cop aprovada, l’oferta es fa pública en la plataforma Moodle del centre, en el 

curs “Entorn laboral”, i els tutors de grup donen els detalls als grups destinataris 

mitjançant i demanen als alumnes interessats que presentin sol·licitud de 

participació.  

Un cop recollides aquestes sol·licituds,  la coordinadora de mobilitat demana als 

equips docents (professors que imparteixen classe en els grups seleccionats) que 

valorin els alumnes aplicant els criteris de selecció establerts, segons s’indica a 

continuació  
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Criteris de selecció de l’alumnat 

 Interès i actituds participatives en el cicle formatiu. 

 Participació en les activitats relacionades amb els crèdits pràctics. 

 Coneixement i interès en practicar i millorar la llengua estrangera. 

 Resultat acadèmic assolit 

Un cop recollida tota la informació, es presenta una llista ordenada segons 

prioritat de candidats que es fa pública en el curs de Moodle esmentat 

anteriorment.   

Un cop seleccionats els alumnes participants, s’inicia el procés per a la 

participació en els diferents projectes. 

B. Mobilitat de professorat 

La participació en aquest tipus de projecte, es pot donar a proposta de l’equip 

directiu o bé per candidatura del professor/a.  

En el cas de la candidatura de l’equip directiu, aquest proposarà el projecte al 

professorat que consideri més adient.  

En el cas de candidatura dels/les interessats/des, aquests presentaran una 

proposta de mobilitat al Cap d’Estudis, especificant els objectius.  Aquest la 

presentarà a l’equip directiu, qui resoldrà la realització o no de l’estada.  


