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Beques 2019 de mobilitat a l’estranger Erasmus+ per
alumnat de formació professional de grau superior
Bases de participació

1. ANTECEDENT
L’Ajuntament de Terrassa impulsa des de fa anys beques de mobilitat per pràctiques
professionals a l’estranger per alumnes de Formació Professional que des d’aquest any
s’amplia també a estudis a l’estranger.
Aquestes beques inclouen les dues modalitats:
- pràctiques a l’empresa a l’estranger
- estudis de Cicles Formatius de GS a l’estranger
L’assessorament, projectes i xarxes europees que durant anys ha impulsat el Consell de la
Formació Professional ha contribuït a que els centres educatius de Terrassa tinguin eines,
coneixement i contactes per tal de desenvolupar els seus propis projectes europeus Erasmus+.
Des del curs 2015-2016 les beques que atorga l’Ajuntament són complementàries de les
beques Erasmus+ que gestionen els centres educatius per l’alumnat de cicles de Grau
Superior .

2. OBJECTIUS
Aquesta beca pretén complementar la quantitat econòmica que percep l’alumnat de Cicles de
Grau Superior que ha estat seleccionat pel seu centre educatiu per gaudir d’una beca
Erasmus+ finançada per la Comissió Europea, donada la diferència significativa que hi ha amb
la dotació econòmica de les beques per l’alumnat de Cicle Mitjà.

3. REQUISITS
- Ser alumnat que durant l’any 2019 estigui estudiant, finalitzi o en procés de finalització del
cicle formatiu de Grau Superior en un centre educatiu de la ciutat,
- Haver estat persona seleccionada pel centre educatiu en l’obtenció d’una beca Erasmus+ de
mobilitat, que pot haver-se gaudit o estar pendent de gaudir en el moment de fer la sol·licitud i
els seleccionats a partir de la data 6/7/18 (data posterior a la finalització de sol·licitud de l’edició
del 2018)
- Realitzar l’estada durant el 2019 o haver-la realitzat el 2018 en el cas d’haver estat
seleccionat desprès del 6/7/18. Excepcionalment l’alumnat que no li ha estat possible la
realització durant aquest any, podrà prorrogar el període de realització, un cop estudiat el cas.
El calendari específic per realitzar l’estada de pràctiques a l’estranger l’estableix cada centre
educatiu.

4. IMPORT
Per la convocatòria de l’any 2019 es concediran 16 beques d'estudi que comptaran amb una
dotació pressupostària de 4.800€
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La beca constarà d’un import fix per a tots els becats de 150€ i d’un import variable resultat de
distribuir la resta de la dotació pressupostària de forma inversament proporcional a la renda per
càpita familiar. En cas que el valor de la renda presentada sigui menor que l'indicador de renda
de suficiència de Catalunya fixat a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya,
aquest es prendrà com a referència.
En cas de presentar-se menys de 16 alumnes que compleixin els requisits, la quantitat que
l’Ajuntament te atorgada per aquestes beques (4.800€) serà repartida entre l’alumnat admès en
les condicions generals.

5. COMISSIÓ DE SELECCIÓ
La Comissió de selecció estarà integrada per les persones següents:
Secretari: . El director del Servei d’Educació
Vocals:

. 1 representant de direcció dels INS públics.
. 1 representant de direcció centres privats o concertats.
. La secretaria tècnic del Consell de la Formació Professional de Terrassa.

6. CRITERIS DE SELECCIÓ
Per a la concessió de les 16 beques, la Comissió tindrà en compte l’expedient acadèmic. En
cas que no hi constin les qualificacions numèriques, a criteri de la Comissió de selecció,
s’aplicaran les equivalències següents:
Suficient ........................5,5
Bé .................................6,5
Notable .........................8
Excel·lent.......................9
Matrícula d'honor...........10
Les condicions socioeconòmiques personals i familiars serviran en cas d’empat de notes i serà
la renda més baixa la que beneficiarà l’alumne.

6. DOCUMENTACIÓ (obligatòria)
-

Formulari de sol·licitud
Expedient acadèmic
Document que certifiqui que la persona te una beca Erasmus+
Renda familiar o autorització signada per cada persona de la unitat familiar que faci la
renda, per a la consulta (les persones de fora de Terrassa hauran de presentar una
autorització de padró demanada al seu Ajuntament)
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7. TERMINIS:
PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I DE LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ
PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE BEQUES
Les sol·licituds de les Beques, acompanyades de la documentació requerida, s'hauran de
presentar al Registre del Servei d'Educació1, o bé a través de la Seu Electrònica, del 17 de juny
al 5 de juliol de 2019 inclusivament. No s’acceptaran mes documents un cop finalitzat el termini.
8. CONDICIONS DE RENÚNCIA
En cas que la persona premiada cancel·li la seva participació al programa Erasmus+, haurà de
retornar el complement de beca concedit per l’Ajuntament de Terrassa. En aquest cas la beca
s’assignarà a la següent persona de la llista d’espera per rigorós ordre de selecció.
L’Ajuntament de Terrassa farà les comprovacions oportunes, mitjançant els centres educatius,
de la realització efectiva de les estades de pràctiques a l’estranger.

9. PROCEDIMENT I COMISSIÓ DE SELECCIÓ I PUBLICITAT
La relació de les persones seleccionades es publicarà a la pàgina web del Consell de la
Formació Professional així com a la Seu electrònica, on hi constarà el nom, cognom i el centre
on estudien.
En compliment al que disposa l’article 20.8 de la llei general de subvencions, la convocatòria es
publicarà a la BDNS (Base de dades nacional de subvencions del ministeri d’hisenda i
administracions públiques), així com la seva publicació al BOP (Butlletí oficial de la província
de Barcelona) de les bases reguladores.
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Horari Servei d’Educació de dilluns a divendres de 8:30h a 14h i dimarts de 15h a 18h
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