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INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL PROGRAMA: 

 

Objectius del programa:  

 

Els objectius del programa de mobilitat són: 

 

● Millorar la capacitat lingüística de l’alumnat en llengües estrangeres. 

● Contextualitzar els aprenentatges de cicles formatius en un entorn laboral real. 

● Fomentar el desenvolupament de les competències professionals, personals i socials 

de l’alumnat en un context internacional.  

● Apropar la cultura europea a l’alumnat per aconseguir un sentiment de pertinença a una 

societat global, oberta i diversa. 

 

Requisits per participar: 

 

● Presentar la sol·licitud de participació dins del període establert.  

● Estar matriculat en el CFGM de Gestió Administrativa o CFGM de Tècnic d’Auxiliar 

d’Infermeria i cursant actualment el primer curs del cicle formatiu.  

● Per poder fer la mobilitat, en el cas del cicle de Gestió Administrativa cal haver superat 

la unitat formativa 2 “Riscos Laborals” del mòdul professional Formació i orientació 

laboral. En el cas del cicle d’Auxiliar d’infermeria, cal haver superat el crèdit de 

Formació i orientació laboral.  

● En cas que l’aspirant sigui menor d’edat, la sol·licitud haurà de ser signada i autoritzada 

pels tutors legals.  

 

Criteris de selecció dels participants:  

 

● Expedient acadèmic: Total 30 punts. Segons la nota mitjana de l’expedient acadèmic 

del cicle formatiu (en cas d’alumnes matriculats, es tindrà en compte la mitjana de les 

darreres avaluacions). 

 

Entre un 5 – 5,99: 5 punts 

Entre un 6 – 6,99: 10 punts 

Entre un 7 – 7,99: 15 punts 

Entre un 8 – 8,99: 20 punts 

Més d’un 9: 30 punts 

 

● Nivell d’idiomes: Total 20 punts. Els estudiants amb coneixement en llengües 

estrangeres poden presentar els certificats oficials d’idiomes.  
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Nivell B1 acreditat: 10 punts 

Nivell B2 acreditat: 15 punts 

Nivell C1 acreditat: 20 punts 

 

● Valoració de l’equip educatiu: Total 30 punts. El professorat i equip directiu realitzaran 

una valoració de l’estudiant aspirant tant d’aspectes personals com professionals a 

través de la carta de motivació que s’ha d’adjuntar en aquesta sol·licitud. En aquesta 

carta, l’aspirant ha d’expressar la seva motivació i ha d’argumentar la seva idoneïtat per 

ser susceptible de gaudir del programa ERASMUS+, mostrant el compromís i 

responsabilitat que la mobilitat suposa.  

 

En cas que dos aspirants aconsegueixin la mateixa puntuació per una mateixa plaça, serà 

l’equip directiu qui s’encarregarà de la seva adjudicació.  

 

En cas que un participant seleccionat vulgui renunciar a la seva plaça, dins del període 

establert,  haurà de presentar la seva renúncia justificada mitjançant la plataforma Aula 

virtual del centre i ho haurà de comunicar a la comissió Erasmus a través del correu 

electrònic: mobility@reginacarmeli.com  

 

Calendari general: 
 
Les dates que s’exposen a continuació són aproximades i variaran segons l’organització 
anual de cada convocatòria.  
• Desembre-gener: presentació per part dels aspirants de la sol·licitud de participació i 

de la documentació adjunta.   
• Febrer: publicació de la llista provisional de participants. 3 dies naturals per 

al·legacions i 7 dies hàbils per resolució. 
• Març: publicació de llistes definitives de participants i llistes de reserva.  
 

Contacte:  

mobility@reginacarmeli.com  
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