
Generalitat de Catalunya       
Departament d’Educació  
Institut Torre Roja  

   

Bases de la convocatòria per a accedir a una plaça ERASMUS de pràctiques en 
empreses a Manosque – FRANÇA (Comunitat Europea). 

Convocatòria per al curs 2020-2021  

Institut Torre Roja 

  

1 – Places convocades  

Es convoquen 2 places per a fer pràctiques internacionals d’empresa, a Manosque 

(França). En el següent períods:  

Del 15 de maig  al 15 de juny de 2021* 

*L’estada es pot veure modificada amb un marge de +/- 7 dies.  

Les  beques contemplen cobrir les despeses de transport, allotjament i dieta.  

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

 

  

2.- Requisits dels aspirants i ponderació per al procés de selecció.  

a) Estar matriculat d’un dels CFGM de l’Institut Torre Roja. (No estar matriculat és 

excloent)  

b) Haver superat el 100% dels mòduls de primer curs. (20% ponderació de selecció)  

c) Superar el Mòdul de contingut de llengua anglesa del primer curs. Tanmateix es 

valoraran altres titulacions relacionades amb la llengua anglesa que pugui aportar 

l’alumne. (10% ponderació de selecció)  

d) És imprescindible coneixements de francès (Acreditar certificat o s’acreditarà en una 

entrevista) (30% ponderació de la selecció) 



e) Coneixement d’altres llengües, a través de l’expedient per haver cursat assignatures 

optatives de francès/alemany o haver cursat cursos d’idiomes en altres centres.  

(10% ponderació de la selecció) 

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

de l’estada. (5% ponderació de selecció)  

g) Currículum vitae en format europeu. (5% ponderació de selecció)  

 g) Entrevista i valoració amb membres de l’Òrgan de selecció ** (20% 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 8 al 22 de març de 2021.  

  

4 .- Admissió d’aspirants  

a) El  23 de març es publicarà a la pàgina web de l’Institut la llista d’admesos.   

b) El 24 de març 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: Manel Merino i Valencia                

 2.- El Cap d’Estudis FP de l’Institut. Jordi Fernández Pérez 

 3.- El Cap d’Estudis adjunt. Manel Lorente Álvarez 

 4.- El Cap del Departament de Comerç i Administració: Maria Palacios Sanchez 

 5.- Professor de cicles: Francisco José Ruiz Macià  

  

6.-  fase: Selecció  

El 26 de març es publicarà un llista amb la selecció dels 2 candidats.  


