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SELECCIÓ DE CANDIDATS (ALUMNAT)  

PROJECTES DE MOBILITAT INTERNACIONAL (ERASMUS+) 
 
 
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

 
Podran participar en el procés de selecció, aquells alumnes que compleixin els requisits 
següents:  

 Ser major d’edat en el moment de realitzar la mobilitat internacional. 

 Ser estudiant de l’últim curs d’un cicle de grau mitjà o grau superior, en el moment de 
fer la sol·licitud de participació. 

 Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun dels països participants en el programa 
Erasmus+, o ser-ne resident permanent. 

 Tenir coneixement suficient d’anglès o d’un idioma de la UE, que sigui llengua 
vehicular del país d’acollida. 

 
 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
 

FASE DE SOL·LICITUD 

 Els tutors/es dels diferents cicles formatius explicaran durant el mes d’octubre, les 
diferents possibilitats per gaudir d’una mobilitat internacional (diferent per famílies 
professionals). 

 Sol·licitud de l’alumnat interessat en participar en un projecte Erasmus+, que 
compleixi els requisits, a través de la fitxa de sol·licitud, penjada a la pàgina web de 
l’institut, adreçada a la coordinació de mobilitat internacional, via l’email 
internacional@vallhebron.cat 

 La data límit de presentació de sol·licituds serà el 30 de novembre, per a tots els 
cicles. 

 
PRIMERA FASE DE SELECCIÓ (ELIMINATÒRIA) 

 L’equip docent valorarà el grau d’autonomia, sociabilitat, participació, esforç i 
compliment dels candidats que hagin presentat la seva sol·licitud en el termini 
establert.  

 El tutor/a de l’alumne/a aportarà el registre d’absències injustificades, incidències i 
possibles sancions disciplinàries, que restaran a la puntuació anterior, segons barem.  

Aquesta fase se supera amb un mínim de 3 punts. 
 
SEGONA FASE DE SELECCIÓ 

 Expedient acadèmic. 

 Quan es confirmin les vacants disponibles, es realitzarà una entrevista en un idioma 
de la UE a càrrec del professorat de Llengües estrangeres o altre professorat 
qualificat. En cas que en l’entrevista es detecti un nivell insuficient per 
participar en la mobilitat, l’alumne/a serà eliminat del procés de selecció. 

 L’alumnat citat a l’entrevista ha de presentar un CV en format Europass i una carta 
d’intencions sol·licitant la vacant i exposant les seves preferències (país) i 
motivacions, en un idioma estranger de la Unió Europea. 
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BAREM D’APLICACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE CANDIDATS 

 
 
 
 

PRIMERA FASE (mínim 3p) 

 
Valoració actitud i aprofitament 
(equip docent): 
 
 

 
- De 0 a 5 punts 

  

 
Registre d’incidèndies i sancions 
disciplinàries (tutor/a): 
 
 

 
- Incidència: -0,1 punts cadascuna 
- Amonestació: -0,5 punts cadascuna 
- Sancions disciplinàries: -1 punts cadasuna, 

segons la gravetat. 
 

SEGONA FASE 

 
Expedient acadèmic:  
(mitjana de qualificacions) 

 

 
- Mitjana de qualificacions del curs anterior, fins 

a 2 dècimes. 

 
 
Nivell d’idioma: 
(entrevista + documents) 

 
- Baix: 1 punt 
- Mitjà: 2 punts 
- Alt: 3 punts 
- Molt alt: 4 punts 

 

 
Documentació:  
 

 
- CV en format Europass: 1 punt 
- Carta d’intencions: 1 punt 
- Retard en el lliurament de documents: -0,5 

punts 
 

 
 


