
                                                                                               

Pràctiques a l'estranger 
                                                                                                                                          

L’Escola en el seu ànim d’oferir un servei de qualitat i actualitzat a les noves necessitats, 
des de 2007-2008, a través del Programa de mobilitat formativa i cooperació europe a i 
internacional en els ensenyaments professionals,  dóna la possibilitat de realitzar 
pràctiques en empresa a Finlàndia. 

Aquestes accions es duen a terme en el marc de projectes de cooperació transnacional que 
el Departament d’Ensenyament promou i gestiona, en l’àmbit dels ensenyaments 
professionals, i en el marc de programes i iniciatives de la Unió Europea, com el 
programa Erasmus+ , amb vigència durant el període 2014-2020. Per a  aquest curs 
acadèmic 2019-2020 tenim quatre beques adjudicades.  

El Departament d’Ensenyament, amb objectiu d’incorporar la dimensió europea als 
ensenyaments professionals, i de millorar les competències professionals del seu alumnat i 
professorat, apropant-lo a la realitat socioeconòmica d’altres països, considera oportú dur a 
terme accions que els permetin realitzar estades formatives en empreses o entitats 
estrangeres. Aquestes estades representen una iniciativa de primer ordre per a la millora de 
la qualitat dels ensenyaments professionals. 

L’Escola Agrària del Pallars  sol·licita l’ajut per a aquestes estades a través una convocatòria 
anual. Els ajuts contribueixen a cobrir les despeses de l'estada, en els conceptes següents: 

• Allotjament i manutenció per als estudiants  que duen a terme les pràctiques. 
• Viatge d'anada i tornada entre país d'origen/enviament i país de destí/acollida. 
• Transport intern dins del país d'acollida. 
• Programa de visites tècniques i culturals. 
• Assegurances. 

Els objectius  d'aquesta iniciativa són els següents: 

• Cursar tot o una part del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en 
una empresa d'un altre país. 

• Millorar la formació tècnica i capacitats clau mitjançant l'estada en una empresa 
a l'estranger. 

• Perfeccionar els coneixements lingüístics. Es necessita tenir coneixements 
bàsics del país on es realitza l'estada. 

• Afavorir la projecció europea dels centres educatius adscrits a la Direcció 
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

• Fomentar i promocionar llaços estables de cooperació mútua entre organismes 
de formació catalans i d'altres països per fomentar l'intercanvi d'experiències, 
així com la participació en altres projectes educatius conjunts. 



                                                                                               

   

 

Els candidats/es són tots/es els/les alumnes que d’ una manera voluntària manifesten 
interès en realitzar-ho, presentant la corresponent  sol·licitud de participació  per a 
alumnes majors d'edat o bé la sol·licitud de participació  per a alumnes menors d'edat.  

 

Pel que fa als requisits de participació , els indispensables són: 

→ No tenir cap falta greu, segons les NOFC de l’escola.  
→ Tenir el nombre mínim de crèdits aprovats per a poder iniciar la FCT, segons 

les NOFC del Centre. És a dir, tenir els coneixements curriculars bàsics 
aprovats. 

→ Disposar de nivell suficient de la llengua vehicular (anglès) per a una 
comunicació bàsica garantida 

→ Tenir una actitud positiva i de respecte a les persones, a l’escola i al medi. 
→  Acceptar les condicions logístiques, de despeses i cobraments. 

 

Procediment :  

• S’informa als alumnes de la possibilitat de realitzar la FCT (parcialment) a 
l’estranger, concretament i fins al moment present a Finlàndia, en la reunió 
informativa d’inici de curs. El període de l'estada està per concretar, sabent però 
que s'iniciarà al mes de juny i finalitzarà la primera quinzena de juliol.  

• Posteriorment, es programa una tutoria especialment per a informar de les 
condicions d’aquesta opció. Aquest any acadèmic està programada pel dia 14 
de gener de 2020 . 

• Els interessats han de presentar sol·licitud de participació  abans del 9 de maç 
de 2020.  

• De les sol·licituds presentades dins del termini, després de comprovar-ne que els 
requisits mínims estan complerts, si és que hi ha més sol·licituds que places, es 
procedeix a la selecció dels participants , tenint en compte els criteris 
següents:   

o Mitjana de l’expedient acadèmic (notes) de la 1a avaluació i dels crèdits 
finalitzats i avaluats de la 2a avaluació. 

o Resultats obtinguts, notes, en aquelles assignatures (crèdits) relacionades 
especialment amb el què se’ls demanarà a l’empresa on vagin a fer la FCT 
. Crèdit 5- Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques, en el 
cas que l’empresa sigui una hípica, per exemple, que és el que sol ser. 
Aquest és el cas aquest curs 2019-20.  



                                                                                               

o Nota del crèdit 15- Anglès. 
o Valoracions, notes, d’actitud, de tots el crèdits cursats, prestant especial 

atenció als crèdits anteriorment esmentats (C15 i C5) 

• Publicació dels resultats de la selecció: Passats 15 dies després de la data límit 
de presentació de sol·licituds, es publica la llista provisional d'alumnes 
seleccionats .  Per aquest curs,  el dia 23 de març de 2020.  

• S'estableix un període de reclamacions i revisió  dels resultats de la selecció, 
així com de renúncia  de la plaça per part de l'alumne seleccionat. És d'una 
setmana passada la data de la publicació de la llista provisional, enguany fins 
al 30 de març de 2020 .  

• En cas de renúncia a la plaça per part d'un alumne seleccionat, es procedirà a 
assignar la plaça a l'alumne següent amb més puntuació dins la llista de 
sol·licituds.  

• Publicació de la llista definitiva de seleccionats , com a molt tard, una setmana 
després de la data límit de presentació de reclamacions i/o renúncies. En aquest 
curs és el dia 6 d'abril de 2020 .  

• El responsable de l'estada informarà al Departament d'Ensenyament del resultat 
de la selecció, aportant, per la via corresponent, les dades necessàries dels 
alumnes seleccionats així com de l'empresa on realitzaran la FCT, i també les 
dates d'inici i fi de l'estada (pendents de concretar en el moment present) 

•  A partir d'aquest moment, i abans de l'inici de l'estada, els alumnes seleccionats 
es comprometen a:  

o Rebre preparació pedagògica, lingüística i cultural per part del responsable 
de l'estada, en calendari i horari a convenir per totes les parts (sempre fora 
de l'horari lectiu del cicle) 

o Realitzar una prova de competència lingüística inicial d'anglès, mitjançant la 
plataforma OLS, que s'assignarà des del  Departament d'Ensenyament.   

o Aportar tota la documentació que el responsable de l'estada els hi demani. 
o Comprovar l'accés a la plataforma Qbid 

• Els alumnes rebran el 80% de l'import de la beca ERASMUS+ , sempre abans 
de l'inici de l'estada. el 20% restant el cobraran un cop finalitzada l'estada i, 
sempre i quan, hagin complert amb tots els compromisos adquirits.  

• Els alumnes compraran el bitllet d'avió, amb l'ajuda i supervisió del responsable 
de l'estada.  

• Poc abans de l'inici de l'estada, es procedirà a la signatura d'acords de 
col·laboració, convenis i demés documentació, tant del Departament 
d'Ensenyament com d'ERASMUS+.  

• Durant l'estada, els alumnes es comprometen a: 

o Complir amb l'establert en l'acord de col·laboració de FCT, el conveni 
ERASMUS+ i els seus annexes. 

o Vetllar per a que l'empresa signi i segelli tota la documentació requerida. 
o Complimentar el seu quadern de seguiment (qBid). 



                                                                                               

o Cursar el curs d'anglès per mitjà de la plataforma OLS.   
o Mantenir contacte amb el responsable de l'estada sempre que sigui 

necessari per qualsevol de les parts. Aquí s'hi inclou l'enviament de fotos, 
etc. .  

o Guardar tots els tiquets, factures o comprovants de pagament de les 
despeses corresponents a viatges, manutenció i allotjament, visites culturals  

• A la tornada, l'alumne es compromet a: 

o Lliurar tota la documentació requerida a l'escola abans del 15 de juliol (acord 
de col·laboració, convenis i altra documentació amb la signatura de 
l'empresa, certificats d'empresa, targetes d'embarcament de 
l'avió, diari/memòria de l'estada , ...). 

o Realitzar les enquestes de satisfacció que se li demanin (ERASMUS+ 
Mobility tool, SFA, ...) 

o Realitzar la prova final de competència lingüística d'anglès per mitjà de la 
plataforma OLS, en el termini que se li especifiqui.  

 

En el supòsit que un alumne no compleixi amb els co mpromisos presos, abans, 
durant o després de l'estada, el Departament d'Ense nyament pot decidir revocar l'ajut 
i l'alumne haurà de retornar l'import íntegre que s e li havia atorgat.  

 


