DECLARACIÓ DE POLÍTICA ERASMUS PLUS
L’institut Vallvera ha participat en projectes de mobilitat amb l’alumnat de Formació
Professional en la modalitat de pràctiques (mòdul de Formació en centres de Treball)
des del curs 2009-2010.
L’ institut considera prioritària l’opció de poder realitzar l’estada de pràctiques a
l’estranger; 19 alumnes dels CFGS d’Educació Infantil i Animació Sociocultural i
Turística i del CFGM d’Atenció a les persones en situació de Dependència s’han pogut
beneficiar d’aquests projectes. Els països on s’han realitzat les estades han estat Itàlia,
Dinamarca i Gran Bretanya. Les àrees geogràfiques preferents vénen determinades per
l’afinitat en els perfils professionals i d’inserció laboral.
Per poder portar a terme aquests projectes és necessari que el professorat responsable de
l’estada realitzi visites preparatòries per tal de conèixer la realitat de la institució o l’
empresa col·laboradora i l’entorn cultural i social del país acollidor.
La programació del mòdul de FCT dins el pla d’estudis dels cicles formatius és el marc
a seguir per l’organització de la mobilitat dels estudiants. En aquesta programació
s’inclouen les orientacions per determinar les activitats que els estudiants hauran de
realitzar, així com les instruccions pel seu seguiment.
Els objectius que es pretenen aconseguir amb la mobilitat són els següents:
-Donar a conèixer els programes d’intercanvi i mobilitat actuals i futurs dirigits a
estudiants i a professorat.
-Afavorir la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat.
-Aportar informació sobre el mercat laboral internacional.
-Augmentar l’ interès de l’estudiant per iniciar una carrera professional internacional
com a facilitador del seu procés d’inserció laboral.
-Difondre bones pràctiques.
-Consolidar i augmentar, en la mesura del possible, els contactes amb les empreses i/o
institucions amb les quals col·laborem actualment.
L’ institut

preveu garantir la més alta

qualitat tant per a l’alumnat com per al

professorat.
Es donarà informació a tot l’alumnat a tutories, a la web del centre i la del Departament
d’Ensenyament, incidint especialment en els grups de segon curs dels cicles superiors.

Aquesta informació es centrarà en l’oferta de centres per a la realització del mòdul
d’FCT a l’estranger, les característiques d’aquests, les condicions d’accés i les de
seguiment. També es mostraran les experiències anteriors i la possibilitat de conèixerles millor. Des de l’inici de curs s’oferiran públicament les places de pràctiques i
s’establiran els mecanismes de coordinació a través del coordinador/a de mobilitat de l’
institut. Està previst, i així ho contempla el currículum dels CF, que d’una banda es
realitzi una formació complementària d’idiomes i per altra banda, s’imparteixi un mòdul
o es facin activitats en llengua estrangera. S’establiran mecanismes de reconeixement de
la formació. Pel que fa al professorat, es pretén impulsar la mobilitat per la seva
formació a través de l’intercanvi d’experiències amb institucions estrangeres, participant
en cursos i al mateix temps oferint formació. Des de la coordinació d’FP de l’institut es
supervisarà i coordinarà tot el relacionat amb la mobilitat de l’alumnat i del professorat.
La coordinació treballarà amb estreta coordinació amb la cap d’estudis.
Realitzarem un seguiment i avaluació contínua del projecte, amb una periodicitat anual,
en relació amb els següents criteris:
En relació amb l’alumnat:
*Ha millorat la seva competència en l’àmbit professional, personal i social?
*Ha incrementat les seves habilitats lingüístiques?
En relació amb el projecte:
*S’ha establert una bona comunicació entre les institucions i empreses a l’estranger?
* L’intercanvi d’informacions i experiències ha estat satisfactori?
Amb l’objectiu d’ampliar els nostres contactes i possibles empreses de pràctiques a
l’estranger participarem en les jornades sobre projectes internacionals que organitza
periòdicament el Departament d’Ensenyament.
La voluntat del centre és mantenir i ampliar els contactes internacionals per oferir a
l’alumnat riquesa d’aprenentatges i potenciar la cooperació basada en la reflexió, l’acció
i la transferència d’instruments i metodologia en els diferents àmbits en què poden
realitzar les pràctiques.

Potenciarem la participació en projectes de cooperació amb altres institucions
estrangeres, normalment a través del departament d’ensenyament,

en els següents

àmbits:
- Col·laboració amb l’entorn professional, amb institucions i amb empreses.
- Intercanvi de professorat.
- Intercanvi d’experiències docents.
L’institut Vallvera pot col·laborar en els objectius de l’Agència per a la modernització
dels sistemes d’educació superior, concretament podem incidir més directament en els
següents objectius:
*Augmentar el nombre de graduats en educació superior, així com les seves
competències en l’àmbit internacional, oferint-los al mateix temps un incentiu per al seu
currículum acadèmic.
*Millorar la qualitat de les competències de l’alumnat en l’àmbit internacional, donant a
conèixer els nostres projectes de mobilitat i oferint a l’alumnat la possibilitat d’accedir a
noves experiències professionals.
*Propiciar els vincles entre l’educació superior, la investigació i el món empresarial per
mitjà dels contactes amb les empreses estrangeres que acullen el nostre alumnat i amb
els centres d’estudis amb els quals col·laborem en el projecte.

