
CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE MOBILI TAT  

 

Les sol·licituds sempre es vehiculen a través del Departament de Mobilitat 
Internacional de l’Institut. 

REQUISITS PER L’INTERCANVI a GM  

1.- Poden demanar la beca de mobilitat tot l'alumnat de l’institut que estigui matriculat 
a qualsevol dels cicles que participen en el Projecte de Mobilitat. 

2.- L’alumnat ha de tenir un mínim coneixement de la llengua del país o en darrer cas, 
de l’anglès.  

3.- L’alumnat ha de mostrar una actitud positiva vers l’estudi, no tenir mòduls suspesos 
de 1r i tenir un rendiment acadèmic positiu pel que fa referència als mòduls de 2n.  

REQUISITS PER L’INTERCANVI a GS  

1.- Poden demanar la beca de mobilitat tot l'alumnat de l’institut que estigui matriculat 
a qualsevol dels cicles que participen en el Projecte de Mobilitat. 

2.- L’alumnat ha de conèixer en un nivell mig/avançat la llengua del país o en darrer 
cas, de l’anglès.  

3.- L’estudiant no podrà tenir mòduls suspesos de 1r en el moment de la convocatòria i 
ha de tenir aprovats tots els mòduls de 2n en el moment d’inici de l’estada.  

La falta de compliment en aquest punt podrà suposar l’anul·lació del conveni. 

COM DEMANAR l’INTERCANVI  

1. Caldrà adreçar-se al Departament de Mobilitat Internacional de l’institut, a 
través de la tutoria, on se l’informarà més extensament.  

2. Un cop informat, l’alumne/a farà arribar via tutor-a a coordinació de mobilitat, la 
documentació següent: 
 

- Una sol·licitud d’intercanvi (penjada a la nostra web) adreçada al 
Departament de Mobilitat Internacional de l’Institut. No s'accepten les 
sol·licituds emplenades a mà.  

- Una Carta de motivació (en el cas de GS ha d’estar escrita en anglès). 
- Documents que acreditin el nivell d’idiomes (en el cas de no aportar 

aquest document no es valorarà en el barem per adjudicar la plaça). 
- Un Curriculum Vitae, en format europeu 

(http://europass.cedefop.europa.eu) 
3. Si hi ha més demandes de places que les convocades, l’Institut farà la selecció 

tal i com s’indica en l’apartat de Selecció d’alumnat. 
  

 

 



SELECCIÓ DE L'ALUMNAT  

Les sol·licituds seran avaluades pel Departament de Mobilitat Internacional seguint els 
criteris següents: 

• Al procés hi participen l’equip docent i la comissió de mobilitat.   

• El procediment és: 

S’anuncien els criteris de selecció que porten a l’obtenció d’una llista baremada on 
l’alumnat amb més puntuació és el que participa. L’alumnat no seleccionat queda en 
una llista d’espera. 

La selecció es farà seguint el model següent de document de baremació: 

                    

1. Valoració per part de l'equip docent de les competències 
professionals i personals 20%     

          màx1         

 
puntualit
at                  

 
autonomi
a                   

 
organització del 
treball               

 
responsabilit
at                 

 iniciativa                  

 
treball en 
equip                 

 
resolució de 
conflictes               

 relació interpersonal                

 
                                          
TOTAL  0       Valoració 0  

màxim 
8* 

 

 

 

 

 

                    



2. Coneixement de l'idioma                  30%     

                    

 
no té cap 
coneixement       0       

 
té coneixements bàsics (sense 
titulació)   1       

 
té coneixements de nivell mig (amb 
certificat B1)  2       

 
té coneixements de nivell superior (amb 
certificat B2) 3       

                                        Valoració    
màxim 
3** 

                    

3. Assistència a classe                    10%     

 
no compleix amb 
l'assistència  0           

 
fa alguna falta 
d'assistència  1           

 
compleix amb 
l'assistència  2           

                                                 Valoració    
màxim 
2* 

                    

4. Notes/valoració UF/MP                    30%     

 
no segueix els 
mòduls    0          

 
seguiment just dels mòduls 
(5)  1          

 
seguiment correcte dels mòduls 
(6-7) 2          

 
seguiment molt bo dels mòduls 
(8-9) 3          

                                        Valoració    
màxim 
3* 

 

                    



5. Escrit de l'alumne/a (motivacions, objectius,…)      10%     

 
no mostra 
motivació    0           

 
mostra poca 
motivació   1           

 
mostra motivació 
justa   2           

 
mostra bona 
motivació    3        Valoració    

màxim 
3* 

                    

VALORACIÓ FINAL           0,00     

                    

                    

*Per tal de poder ser un candidat a fer mobilitat cal haver tret una puntuació mínima 

en els següents apartats:               

Apartat 1.Valoració equip docent. Mínim 6 punts          

Apartat 3. Assistència a classe. Mínim 1 punt          

Apartat 4. Notes/valoració UF/MP. Mínim 1 punt          

Apartat 5. Escrit de l'alumne/a. Mínim 2 punts          

                    

**Pel que fa al coneixement de l'idioma el departament de llengües en farà la 
valoració.  

                    

                    

                    

Un cop l’alumnat ha estat seleccionat, se li lliura el document de compromís de 
participació, l’omplen, el signen i l’entreguen al seu tutor/a, que el fa arribar a la 
coordinadora de mobilitat. 

Es podran presentar reclamacions a la resolució els 3 dies següents a la seva 
publicació a través d’una instància adreçada a la persona que coordina la mobilitat. 
Les places s'assignaran per ordre de puntuació del barem i segons l'ordre de 
preferència demanat pel sol·licitant, depenent de la disponibilitat. 

  

 

 

 



COMPROMISOS DE L’ALUMNAT  

1. L’alumnat es compromet a través de la seva sol·licitud, a participar en 
l'intercanvi. Només per raons plenament justificades hi pot renunciar. En cas de 
fer la renúncia sense justificació, perd el dret a presentar-se a altres 
convocatòries. Les raons de la renúncia s’hauran de presentar al Departament 
de Mobilitat Internacional, que és qui determinarà si l'alumne/a és penalitzat o 
no. 

2. L'alumnat es compromet a presentar la documentació que requereixi per a la 
seva acceptació al centre d’acollida, i a fer tots els tràmits necessaris. 

3. L’acceptació de l’alumne/a al centre d’acollida, depèn finalment del centre 
receptor. La resposta, tant si és negativa com positiva, serà notificada 
immediatament a l’alumne/a. 

4. Cal tenir en compte que aquestes beques es reemborsen normalment amb 
posterioritat a l’arribada al país estranger. S’ha de tenir, per tant, una mínima 
disponibilitat financera. 

5. L’'alumnat becari es compromet a mantenir informat de la seva mobilitat i els 
possibles canvis produïts a la coordinadora de mobilitat internacional i al tutor o 
tutora corresponent, així com informar de totes les vies de comunicació 
possibles per si és necessari comunicar-s'hi amb urgència. 

 

 

 

 


