
 

CONVOCATÒRIA PER A PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SEL·LECCIÓ DE 2 ESTUDIANTS DE 

CICLES FORMATIUS PER A ERASMUS PLUS A SAN SALVO (ITÀLIA)  

Estada del 24 de maig al 6 de juny de 2020 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

a) Requisits dels candidats.  

a.1) Ser ciutadà d'un dels països que estableix el Programa: els Estats membres de 

la Unió Europea, els països de la AELC i l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, 

Liechtenstein, Noruega), i els països candidats a l'adhesió: Turquia i l'Antiga 

República Iugoslava de Macedònia.  

a2) Estar matriculat en l'Institut d'Almenar, en el CFGM de Gestió Administrativa, 

abans de ser seleccionat i durant la seva estada en l'empresa de pràctiques.  

a3) Tenir superada la Unitat Formativa de Prevenció de Riscos Laborals, del Mòdul 

de Formació i Orientació Laboral o una nota provisional superior a 6 

a4) Tenir superat el mòdul d'Anglès Tècnic o una nota provisional superior a 6 

 

b) Forma i termini per a la presentació de sol·licituds.  

Qui desitgi prendre part en la present convocatòria haurà de fer-ho constar 

mitjançant sol·licitud, degudament emplenada, d'acord amb el model que 

trobaran en la pàgina web de l'Institut. La sol·licitud, una vegada emplenada i 

signada per el/la interessat/a, s'enviarà acompanyant els següents documents a 

l'adreça electrònica: c25006227@xtec.cat: 

 

- Curriculum vitae. 

- Certificat de notes  

 

El termini per a la recepció de la sol·licitud estarà en obert des del 28 d'Octubre al 

30 d'Octubre de 2019. 
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c) Selecció dels candidats i resolució  

A través d’una Comissió de Selecció formada per un membre de l'Equip directiu 

del centre i l'equip docent de cicles formatius, que realitzaran la proposta 

d'adjudicació de places amb el llistat d'estudiants seleccionats, suplents i exclosos 

Erasmus +. 

Aquesta proposta de resolució serà publicada en la pàgina web de l'Institut i en el 

tauler d'anuncis de Secretaria a mitjan mes de Novembre de 2019. En el termini de 

10 dies hàbils següents a la publicació del llistat d'estudiants seleccionats, 

suplents i exclosos, els interessats podran interposar les reclamacions oportunes, 

prèvies a la resolució definitiva. Transcorregut aquest termini, es dictarà resolució 

definitiva que serà publicada en la pàgina web de l'Institut i en el tauler d'anuncis 

de Secretaria no més tard del 15 de Desembre de 2019. 

 

Els criteris que valorarà la Comissió de Selecció seran els següents: 

 

- Qualificació mitjana de l'expedient acadèmic. 

- Coneixement d'idiomes. Qualificació del Mòdul 9 Anglès Tècnic. 

- Adequació de l'estudiant al perfil de la plaça (carta de motivació de l'estudiant).  

 

Podran realitzar-se entrevistes personals si la Comissió de selecció ho estima 

oportú. Juntament amb l'adjudicació provisional es publicarà una llista de reserva 

amb la finalitat de cobrir les vacants que poguessin produir-se. 


