R/N: Y0348/Y779

Fitxa d’estada formativa d’alumnes en empreses, entitats o centres educatius
d’altres països. Curs 2018-2019
Núm. de fitxa: ____ (en un mateix projecte, numereu les fitxes consecutivament a partir del número 1)
Dades del centre català
Codi del centre

Nom del centre

Modalitat d’estada i situació actual (Indiqueu el que correspongui)

Trieu una de les opcions del desplegable
Esteu interessats a trobar socis per a l’estada?
Sí

Països de destinació (de més a menys prioritat, separats per coma)

No
1

Dades del soci estranger
Nom
País

Regió

Adreça

Codi postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

Pàgina web

Fax

Nom i cognoms de la persona de contacte
Telèfon

Adreça electrònica

Dades de l’estada
Nombre d’alumnes

Nombre de dies de l’activitat formativa2

Data d’inici2

Data de finalització2

Tipus d’allotjament previst
Professors acompanyants
Sí

No

Preparació lingüística específica (no OLS3) Es lliurarà el “Mobilitat-Europass”

Reciprocitat
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Dades del/de la responsable de l’estada
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No s’ha de confondre amb la persona que coordina el projecte. Un projecte té un únic coordinador/a (amb dret a certificat
d’innovació) i pot contenir més d’una estada formativa, amb responsables diferents (amb dret a certificat de formació dels
professors).
Cognoms i nom

Telèfon

Especialitat que imparteix

Adreça electrònica

DNI/NIE/Passaport

1. En cas d’estada de pràctiques es tracta del soci que actua d’intermediari per proveir les empreses d’acollida; en cas d’estada d’estudi, es
tracta del centre o entitat estrangera d’acollida. Si feu ús d’empreses d’acollida, descriviu-les en l’apartat 2 d’aquest formulari.
2. Es refereix al període d’activitat formativa (FCT o estudi), no al període comprès entre el viatge d’anada i el de tornada.
3. OLS: plataforma Online Linguistic Support del Programa Erasmus+.
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Informació de l’estada formativa
1. Especifiqueu els estudis (cicles formatius) que cursen els alumnes participants i els objectius de l’estada, amb la descripció
del seu reconeixement en el marc dels estudis en què estan matriculats els alumnes participants.
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2. Descriviu breument el centre o el soci estranger intermediari o les empreses d’acollida.
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3. Indiqueu els criteris i el procediment de selecció dels alumnes participants. Exposeu també quins seran els mecanismes
interns al centre d’informació del projecte, en la fase prèvia a la selecció dels participants. És important que en feu difusió al
web del centre; en aquest cas, indiqueu aquí l’enllaç a aquesta secció [Apartat d.3 de l’annex 2 de la convocatòria].

4. Descriviu la preparació lingüística (nombre d’hores, freqüència de les sessions i període), pedagògica i cultural que es preveu
perquè els alumnes participin en l’estada. No es tracta de la preparació lingüística a l’OLS d’Erasmus+, sinó una preparació
lingüística a part i específica per al perfil dels alumnes participants [Apartat d.1 de l’annex 2 de la convocatòria].
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5. Assenyaleu els mètodes previstos de seguiment i d’avaluació de l’activitat [Apartat d.2 de l’annex 2 de la convocatòria].
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6. Especifiqueu els professors acompanyants, si escau (nom i cognoms, NIF i especialitat).

Nombre de viatges o visites al país d’acollida per a la presentació dels alumnes, el seguiment i l’avaluació de l’estada (s’entén
per nombre de viatges el nombre de vegades que es viatjarà al país de destinació, independentment del nombre de professors que hi vagin).
Tipus de visita

Realització

Presentació dels alumnes

Sí

No

Seguiment de l’activitat

Sí

No

Avaluació de l’estada

Sí

No

Nombre total de visites1

Nombre total de nits

1

1

Pressupost de l’estada (Empleneu-ho només si disposeu d’aquesta informació)
Especifiqueu el pressupost de les despeses previstes exclusivament per a l’estada dels alumnes catalans i dels professors
acompanyants, si escau.
Concepte

Per a alumnes

Per a professors
acompanyants

Total

Viatge d’anada i tornada
Allotjament
Manutenció (àpats)
Transport intern en el país d’acollida
Assegurança2

No

Preparació lingüística
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Total

1. En cas que n’hi hagi, s’entén que només hi pot haver una única visita de presentació i una d’avaluació.
2. És molt important que es subscrigui una assegurança d’assistència en viatge, a més de les assegurances que s’assenyalen en la
convocatòria pública i que són necessàries per a aquest tipus d’estada formativa.
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