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Bases de la convocatòria per a accedir a una plaça ERASMUS de pràctiques a França

curs 2019-2020del Institut Torre Roja

 

1 – Places convocades 

Es convoquen 5* places per a fer pràctiques d’

zona de Manosque,  en el mesos de gener/f

Les  beques contemplen cob

Les hores de pràctiques a França seran compu

*El nombre definitiu dependrà de l’aprovació de la beca ja sol·licitada i pendent de 

resolució. 

 

2.- Requisits dels aspirants

a) Estar matriculat d’un dels

d’empreses de l’Institut Torre Roja

          b) Haver superat el 80% dels mòduls de primer curs. 

selecció) 

          c) Superar el Mòdul 8 del primer curs

valoraran altres titulacions relacionades amb la llengua anglesa que pugui aportar 

l’alumne. (10% ponderació

          d) Certificar coneixement de la llengua francesa, a través de l’expedient per have

cursar assignatures optatives de francès o haver cursat cursos del mateix en altres 

centres. (20% ponderació de selecció

          e) Presentar carta de motivació. L’alumne ha d’explicar els interessos i les 

expectatives de l’estada. (5

          f)  Currículum vitae en format europeu. (5
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places per a fer pràctiques d’empresa, durant un mes 

el mesos de gener/febrer de 2020. 

cobrir les despeses de transport, allotjament i dieta

Les hores de pràctiques a França seran computades com a hores del Mòdul  de FCT

*El nombre definitiu dependrà de l’aprovació de la beca ja sol·licitada i pendent de 

Requisits dels aspirants i ponderació per al procés de selecció. 

matriculat d’un dels CFGM d’Activitats Comercials o Administració gestió 

de l’Institut Torre Roja. (No esta matriculat és excloent) 

b) Haver superat el 80% dels mòduls de primer curs. (30% ponderació

8 del primer curs, contingut llengua anglesa. Tanmateix es 

valoraran altres titulacions relacionades amb la llengua anglesa que pugui aportar 

ponderació de selecció) 

eixement de la llengua francesa, a través de l’expedient per have

cursar assignatures optatives de francès o haver cursat cursos del mateix en altres 

de selecció) 

carta de motivació. L’alumne ha d’explicar els interessos i les 

5% ponderació de selecció) 

en format europeu. (5% ponderació de selecció
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durant un mes a França, a la 

i dieta a França. 

tades com a hores del Mòdul  de FCT.  

*El nombre definitiu dependrà de l’aprovació de la beca ja sol·licitada i pendent de 

Administració gestió 

ponderació de 

Tanmateix es 

valoraran altres titulacions relacionades amb la llengua anglesa que pugui aportar 

eixement de la llengua francesa, a través de l’expedient per haver 

cursar assignatures optatives de francès o haver cursat cursos del mateix en altres 

carta de motivació. L’alumne ha d’explicar els interessos i les 

de selecció) 



          f) Entrevista i valoració amb membres de l’Òrgan de selecció ** (30% ponderació 

de selecció) 

** Composició de l’Òrgan de selecció al punt 5 d’aquest document. 

 

3.- Sol·licitud, termini de presentació 

a) Presentació de la sol·licitud a secretaria de l’Institut en el termini establert. 

b) Termini de presentació del 9 al 23 de maig de 2019. 

 

4 .- Admissió d’aspirants 

a) El  13 de juny es publicarà a la pàgina web de l’Institut la llista d’admesos.  

b) El 14, 17 i 18 de juny es podrà interposa reclamació a la llista d’admesos. 

 

5.-  Composició de l’Òrgan de selecció 

a) La comissió de selecció estarà formada per: 

               1.- El Director de l’Institut. 

               2.- El Cap del Departament de Comerç i Administració. 

 3.- El Cap d’Estudis FP de l’Institut. 

 

6.-  Resolució 

El 21 de juny es publicarà un llista amb la resolució provisional (Fins a l’adjudicació de 

la beca amb les places definitivament atorgades). 

 

 


