SOLꞏLICITUD DE MOBILITAT
INTERNACIONAL

PSC501-D01

1. DADES PERSONALS DEL SOLꞏLICITANT
(A omplir pel solꞏlicitant)

Cognoms: ___________________________________ Nom: ___________________
Data de naixement: (00/00/00) _______________________
DNI: __________________________

Nacionalitat: _______________________

Domicili: (C/, Pl., Av. Passeig,...): _________________________________________
____________________________________________________________________
Localitat: __________________________________ CP: ______________________
Província: _____________________________
Telèfon fix: ____________________

Telèfon mòbil: ________________

Correu electrònic:_____________________

2. PROGRAMA SOLꞏLICITAT
(A omplir pel solꞏlicitant)

L’alumne solꞏlicita participar en la modalitat:

 Erasmus KA1-103 (Alumnat de CFGS – Modalitat Pràctiques)
 Erasmus KA1-103 (Alumnat de CFGS – Modalitat Estudi)
 Erasmus KA1-102 (Alumnat de CFGM – Modalitat Pràctiques)
3. DADES ACADÈMIQUES DEL SOLꞏLICITANT
(A omplir pel solꞏlicitant)

Cicle formatiu que cursa: ________________________________________________
Curs: _____________________

4. DADES ECONÒMIQUES DEL SOLꞏLICITANT
(A omplir pel solꞏlicitant)

Número de compte corrent on és titular l’alumne/a:
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5. CRITERIS DE SELECCIÓ
(A omplir pel responsable del centre)

Criteris

Puntuació

Rendiment acadèmic (màxim 20 punts)
MPs, UFs o crèdits superats el curs
anterior
(primer curs)
Nivell d’idiomes (màxim 20 punts)
Anglès - B2 o superior (10 punts)
Anglès - B1 (5 punts)
Anglès - A2 (2,5 punts)
Idioma país – B2 o superior (10 punts)
Idioma país – B1 (5 punts)
Idioma país – A2 (2,5 punts)
Certificat preparació idiomes del centre (5
punts)
Informe de l’equip docent (màxim 60 punts)

Informe

Documentació a
aportar
Butlletí acadèmic
(Nota mitjana x 2)

Certificat oficial
homologat
(Únicament es valorarà
el títol de l’idioma de
més valor)

Acta amb la puntuació
de l’equip docent i els
motius d’aquest, basat
principalment en la
puntualitat, assistència i
l’actitud.

6. DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR AMB LA SOLꞏLICITUD
(A lliurar pel solꞏlicitant)

a) Butlletí acadèmic de primer curs amb nota mitjana (Cal solꞏlicitar a la
Secretaria del centre)
b) Fotocopia títols oficials d’idiomes (Cal compulsar a la Secretaria del
centre)
c) Currículum Vitae europeu (Europass)
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