R/N: Y0348/Y0725

Sol·licitud d’incorporació al programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa
i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim
especial
Dades del centre
Nom

Codi

Adreça

Municipi

Codi postal

Dades dels responsables del programa en el centre
Nom i cognoms del director/a del centre
Nom i cognoms del coordinador/a de mobilitat

Projecte
Projectes de mobilitat d’alumnes i/o professors
Projectes de cooperació europea o internacional en l’àmbit dels ensenyaments professionals

Documentació justificativa que s’hi adjunta
Projectes de mobilitat d’alumnes i professors
Nom del projecte (de tipus Erasmus+ o un altre)

Codi del projecte

Relació d’evidències per participar i portar a terme l’activitat o les activitats:
En el cas d’estades de pràctiques d’alumnes: conveni qBID i/o acord d’aprenentatge i/o certificat de l’empresa/entitat d’acollida,
etc. És molt important que els períodes de pràctiques d’alumnes en empreses o entitats estrangeres estiguin registrats en la
plataforma de gestió de la formació pràctica en centre de treball (qBID) del Departament d’Ensenyament.
En el cas d’estades d’estudi d’alumnes: acord interinstitucional entre centre d’origen i centre d’acollida i/o acord de formació,
etc.
En el cas d’estades de professors per a formació o per a docència: acord de mobilitat signat pel centre d’origen, centre
d’acollida i formador/a, i/o certificat del centre d’acollida amb les dades de l’activitat.
Dades del centre o institució que consta com a beneficiari/ària, promotor/a o coordinador/a del projecte de consorci

A463-V02-18

Nom del programa i/o iniciativa en què s’ha dut a terme la mobilitat
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Projectes de cooperació europea o internacional en l’àmbit dels ensenyaments professionals
Relació amb les dades de les persones que han participat directament en el projecte

Nom del projecte (de tipus Erasmus+ o altre)

Codi del projecte

Relació d’evidències per participar i portar a terme l’activitat o les activitats

Nom del programa i/o iniciativa en què s’ha dut a terme l’experiència

Lloc i data
Segell del centre
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Signatura del/de la director/a del centre
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