Beques Erasmus+ al CIPFP Batoi
El CIPFP Batoi ha aconseguit la carta Erasmus+ de la Unió Europea, que permet als
nostres alumnes de FP Superior obtenir beques per fer les pràctiques a l'estranger.
- A finals de gener, cada centre que té la carta Erasmus+, fa la sol·licitud de beques per al curs vinent.
Per això, hem de saber ara quants alumnes de 1er de FP superior estan interessats per al curs que ve.
- A finals de juny, la UE publicarà la resolució de les beques concedides a cada centre, i a continuació
nosaltres publicarem la llista d'alumnes seleccionats i una llista d'espera segons les beques concedides.

A continuació teniu un resum dels punts més importants d'aquestes beques:
Més informació oficial sobre les beques Erasmus+ per a pràctiques d'estudiants en:
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/traineeships_en.htm

Ajuda financera
Ajuda mensual. Depén del país de destinació. Per a les beques Erasmus+ de pràctiques tenim:

400 € / mes

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega,
Regne Unit, i Suècia

350 € / mes

Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia,
Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia

300 € / mes

Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i
la República de Macedònia.

Per a pràctiques, la duració pot anar de 2 a 12 mesos, però com a màxim la ajuda serà per a 3 mesos.

Documents a presentar pels alumnes
Tots els documents següents s'han de presentar a través del nostre Moodle a http://moodle.cipfpbatoi.es
dins del curs "Erasmus Alumnes Superior 2016-17" que està a la secció Miscel·lània.
1. Fitxa interna Erasmus
2. Carta de Presentació, en castellà
3. Currículum Vitae, en castellà
4. Currículum Vitae, en l'idioma del país de destinació o en anglés
5. Carta de Presentació, en l'idioma del país de destinació o en anglés.

Criteris de selecció
- Idioma: com a mínim nivell B1.
- Resultats acadèmics: com a mínim tenir tot el primer curs aprovat.
- Actitud i personalitat: informe favorable del tutor.
- Documents: CV i Carta de Presentació en castellà i idioma del país (o anglés) ben fets.
El criteri final d'ordenació final serà la nota mitjana de 1er curs entre tots els aspirants que hagen
superat els requisits anteriors.

