MOBILITAT D’ESTUDIANTS PER PRÀCTIQUES
Convocatòria Erasmus+

S’obre el termini per sol·licitar una mobilitat per pràctiques externes en el marc del programa Erasmus+.
L’ajuda Erasmus+ consistirà en una quantitat mínima de 300 euros/mes (en funció del país d’acollida), fins un màxim de 3 mesos (13
setmanes).
Es preveuen també ajudes especials (33% o superior) i ajudes addicionals (65% o superior; transport, intèrpret de signes, acompanyat,
altres serveis professionals) per als estudiants amb necessitats especials; cal aportar proves documentals o evidències de la discapacitat
en el moment de fer la petició.
Poden participar tots els estudiants matriculats en el centre que hagin superar, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents al pla
d’estudis de la titulació (crèdits aprovats o amb perspectives d’aprovar-los en el moment d’iniciar la mobilitat).


Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny (totes les especialitats): segon semestre del segon any (15 de
febrer a 30 de setembre).



Estudis superiors de disseny (totes les especialitats): segon semestre de segon curs (15 de juny a 30 de setembre); segon
semestre de tercer curs (15 de juny a 30 de setembre); segon semestre de quart curs (15 de febrer a 30 de setembre).

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears treballa per facilitar la mobilitat de l’alumnat en programes europeus i
internacionals. Sense aquest marc jurídic NO és possible la mobilitat per pràctiques externes.
El centre només tramita les ajudes. L’estudiant ha de cercar una entitat col·laboradora on desenvolupar l’estada de pràctiques
externes; els terminis, criteris d’admissió i requisits d’idioma són els que demana l’entitat col·laboradora d’acollida. Podeu consultar
diferents
ofertes
als
portals
http://erasmusintern.org/traineeships
,
https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities
o
http://www.europelanguagejobs.com/ . També podeu utilitzar el portal https://jobspotting.com/en/ (cal registrar-se).
Recordem també als estudiants que forma part del compromís atorgar el ple reconeixement acadèmic de les pràctiques externes (12
ECTS/semestre) durant el període de mobilitat; per la qual cosa, si el centre no està en condicions d’atorgar aquest reconeixement, la
mobilitat no es produirà.
L’ajuda Erasmus+ de mobilitat per estudis es compatible amb l’ajuda Erasmus+ de mobilitat per pràctiques, però no es poden gaudir
simultàniament (és a dir, no poden coincidir en dates).
En el moment de presentar la candidatura l’estudiant ha d’acreditar un nivell de coneixements B1 d’anglès i/o un nivell de coneixements
A2 (o superior) de l’idioma de treball en l’entitat col·laboradora d’acollida.

Fi del termini de presentació de sol·licituds: 15 de gener Resolució: 28 de febrer

Fi del termini acceptació ajuda: 15 de març

Les persones interessades han d’emplenar un formulari en línia ( https://goo.gl/forms/6vMichVu8bz9ZKLD3 ) i adjuntar al formulari la
següent documentació digitalitzada:


Carta d’invitació de l’entitat col·laboradora d’acollida.



CV en l’idioma del país d’acollida (francès, italià o portuguès; anglès per a la resta de països), en format Europass (
http://europass.cedefop.europa.eu ).



Dossier de presentació (en *.pdf, menys de 10MB).



Carta de motivació, on s’expliqui l’elecció de la destinació, interès en l’entitat col·laboradora, lloc on viurà, diners amb el quals es
mantindrà (francès, italià o portuguès; anglès per a la resta de països).



Document justificatiu de la/es prova/es d’idioma.

Per a més informació podeu consultar la guia docent de l’assignatura “pràctiques externes” que està disponible a la web del centre:
http://www.escoladissenycom .
S’acceptaran TOTES les sol·licituds presentades dins termini i en la forma establerta en aquesta convocatòria. Excepcionalment, es
consideraran també les sol·licituds que presentades fora de termini per un període de mobilitat finançat amb recursos propis dins el marc del
programa Erasmus+ (beca cero).
El procés de selecció serà públic, just, transparent, coherent i quedarà documentat. A l’hora de concedir l’ajuda es tindrà especialment en compte:


Expedient acadèmic (30%).



Idiomes (20%)



Currículum, que ha d’incloure les experiències prèvies de mobilitat internacional (20%).



Motivació i autonomia (30%).

La llista d’estudiants seleccionats es farà pública a la porta del Departament de Relacions Internacionals, Cooperació i Mobilitat.
L’acceptació de l’ajuda Erasmus+ es farà per correu electrònic a erasmus@escoladissey.com .
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Test gratuïts en línia per valorar en nivell d’idiomes:


Anglès ( https://www.esl-languages.com/en/study-abroad/online-tests/english-test/index.htm ).



Francès ( https://www.esl-languages.com/en/study-abroad/online-tests/french-test/index.htm ).



Alemany ( https://www.esl-languages.com/en/study-abroad/online-tests/german-test/index.htm ).



Italià ( https://www.esl-languages.com/en/study-abroad/online-tests/italian-test/index.htm ; http://www.studyitalian.it/provalivello.htm).



Portuguès ( http://www.infoidiomas.com/tests-de-nivel/test-de-portugues/).

Recursos gratuïts en línia per aprendre idiomes:


Anglès ( http://es.babbel.com/ ; http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ ; http://www.duolingo.com/ ; http://www.busuu.com).



Francès ( http://es.babbel.com/ ; http://podcast.hies.org/groups/mmethomas/wiki/74012/Extra_Episodes.html ; http://www.duolingo.com/ ; http://www.busuu.com ).



Alemany ( http://es.babbel.com/ ; http://www.duolingo.com/ ; http://www.busuu.com).



Italià ( http://es.babbel.com/ ; http://www.duolingo.com/ ; http://www.busuu.com).



Portuguès ( http://es.babbel.com/ ; http://www.duolingo.com/ ; http://www.busuu.com).



Eslovac ( http://www.loecsen.com/).



Búlgar ( http://www.loecsen.com/).



Polonès ( http://es.babbel.com/ ; http://www.loecsen.com/ ; http://www.busuu.com).



Grec ( http://www.loecsen.com/).



Romanès ( http://www.loecsen.com/).



Lituà ( http://www.loecsen.com/ )
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