
PRESENTACIÓ ERASMUS +

El  programa  Erasmus  +  té  per  objectiu  modernitzar  i  millorar  l'educació
superior a Europa i a la resta del món, ajudant als estudiants i al personal de
les institucions educatives a millorar les seves aptituds i perspectives de treball.
Erasme de Rotterdam (1466-1536), va ser un humanista, filòsof, filòleg iar
Objectius específics

 Recolzar la realització d'un Espai Europeu d'Educació Superior.
 Reforçar la contribució de la formació professional de nivell  terciari  al

procés d'innovació.

Objectius operatius
 Millorar  qualitativament  i  augmentar  quantitativament  la  cooperació

multilateral entre les institucions europees d'educació superior
 Facilitar el  desenvolupament de pràctiques innovadores en educació i

formació de nivell terciari així com la seva transferència, fins i tot d'un
país participant a uns altres.

 Recolzar  el  desenvolupament  de  continguts,  serveis,  pedagogies  i
pràctiques d'educació permanent innovadors i basats en les TIC.

Informació elaborada a partir de la informació continguda a la web del Servei
Espanyol Per a la Internacionalització de l'Educació, SEPIE.

www.sepie.es

ERASMUS + PRESENTATION

ERASMUS + aims to improve and modernize higher education in Europe and
around  the  world,  helping  students  and  staff  of  educational  institutions  to
improve their skills and job prospects.

Specific objectives
 Support the fulfilment of a European High Education place.
 Support  the  vocational  training’s  contribution  to  tertiary  sector  for  the

innovation
process.

Operational objectives
 Improve the quality and quantity of the multilateral cooperation between

the differen Educational European institutions.
 Provide  the  development  of  innovative  practices  in  education  and

formation of  tertiary  sector  so  as  its  transfer,  even from a participant
country to another one.

 Support  the contents development,  services, pedagogy and innovative
permanent educational practises based on IT.

Information made from information contained on the Spanish Service website
for the Internationalization of Education, SEPIE.

http://www.sepie.es/


www.sepie.es

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA ERASMUS?

La mobilitat d’estudiants per a pràctiques formatives consisteix en l’estada a un
país de la Unió Europea durant un període de temps determinat per cursar el
mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

La  Formació  en  centres  de  treball  (FCT)  contribueix  a  completar  les
competències,  pròpies  del  títol  que s’han assolit  en  el  centre  educatiu  o  a
desenvolupar-ne competències característiques difícils d’aconseguir.  Ordre de
la conselleria d'Educació i Cultura de 28 de novembre de 2008 (BOIB 172 de 6-
12-2008)

L’equip de professors i professores del departament d’Educació infantil de l'IES
Antoni Maura advocam, des dels diferents mòduls, per una formació inicial de
qualitat que analitzi  i  reflexioni sobre diferents models educatius tan a nivell
teòric com pràctic i en constant interacció amb el mon professional. En aquest
sentit, la formació del nostre alumnat en països de la U.E de reconegut prestigi
en  l’àmbit  de  l’educació  infantil,  esdevé  una  oportunitat  per  assolir  aquest
pròposit.

http://www.sepie.es/


WHAT IS THE ERASMUS PROGRAM?

The mobility of students for internships consists on staying in a country of the
European Union for a period of time to study the module Training Work Centres
(FCT).

Training in Work Centres (FCT) contributes to acquire the skills, characteristic
from  the  title  that  have  reached  in  the  High  School,  or  to  develop  their
characteristic skills difficult to achieve. Order of the Ministry of Education and
Culture of 28 November 2008 (172 BOIB 12/06/2008)

The team of teachers of the department of CFGS Child Education IES Antoni
Maura support, from each different modules, for an initial quality formation that
that analyses and think about different educational models at both theoretical
and practical and in a continuous interaction with the professional world. In this
sense,  the  formation  of  our  students  in  highly  regarded  EU’s  countries  in
children’s education, supposes an opportunity to reach this purpose.

ON ES REALITZA?

Actualment  l’IES  Antoni  Maura,  té  acords  de  formació  amb  diferents
ciutats
d'Itàlia.
Les escoletes italianes de Reggio Emilia, Correggio, Parma, Ferrara... són un
referent i punt de mira per a nosaltres des de fa molts d’anys. El protagonisme
dels infants, el respecte als seus drets, el foment de la creativitat, els espais
amables,  el  concepte de ciutat  educadora, el  docent  com a investigador,  el
treball en equip... són les idees clau en què es basa la formació dels futurs
docents. La possibilitat que algunes de les nostres alumnes i professors puguin
realitzar formació, visites a escoletes i/o la formació en centres de treball, ens
permet conèixer i compartir de ben a prop el dia a dia de la intervenció amb els
infants i és un estímul, sens dubte, per a la innovació i la millora de la nostra
pràctica educativa.



WHERE IS IT HELD ? 

Currently, Antoni Maura's high school has an agreement with several
Italian cities.
The Italian nursery schools of Pistoia, Reggio Emilia, Modena, Parma, Ferrara,
etc.,  are  a  reference  for  us  for  many  years.  The  importance  of  children
regarding  their  rights,  fostering  creativity,  kind  spaces,  the  concept  of
educational city, teacher as a researcher, teamwork ... are key ideas in which
future teachers training is based. The possibility that, some of our students can
make the FCT in 0-3 nurseries and other services for the children’s attention 0-6
in Italy, would allow us to know and share from up close, the daily intervention
with children and it would be a stimulus, without a shadow of a doubt, for the
innovation and improvement of our educational practise.

QUINA ÉS LA SEVA DURADA I EN QUIN PERÍODE?

El mòdul  de Formació en Centres de Treball  (FCT) té una durada de 400h
lectives (22 crèdits ECTS), que correspon a un període de 2,5 a 3 mesos, i es
realitzen del mes de març a juny.

HOW LONG IS IT? IN WHAT TIME FRAME?

Module Training Work Centres (FCT) will last for 400 school hours (22 ECTS),
corresponding to a 2.5 to 3 months period, and it will be made from March to
June.



QUIN SÓN ELS REQUISITS D'ACCÉS?
L’accés de l’alumne a les pràctiques formatives en centres de treball requereix
l’avaluació positiva de tots els altres mòduls professionals de l’ensenyament
que cursa, exceptuant el mòdul professional de Projecte pel que fa als cicles
formatius de grau superior.

WHAT ARE THE ACCESS REQUIREMENTS?

The access to student training practices in the workplace requires a positive
assessment  of  all  the other  professional  modules which attends,  except  the
Project professional module regarding vocational training.

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ?

Per a ser beneficiari d'una beca Erasmus s'ha de tenir la previsió de fer la FCT,
en el curs actual.
Les beques s'atorgaran en un procés de selecció per mèrits que consistirà en la
ponderació de la nota obtinguda en:



 Expedient acadèmic dels mòduls de 1r curs en el cas de l'alumnat de
Vespertí i diürn i 1er i 2on en el cas de Nocturn.

 Nota d'actitud que es posi de manera consensuada entre els professors
del cicle.

 Entrevista personal i carta adreçada a la comissió Erasmus.
 Una vegada superat positivament el procés, les beques s’atorgaran per

estricte ordre de puntuació.

WHAT IS THE PROCES SELECTION

To be a beneficiary of the Erasmus scholarship, it must foresee make the
FCT in the current year.
Scholarships will  be awarded on a merit  selection process consisting of the
weighing of the marks obtained in:

 Academic records of 1st grade modules in the case of Evenings and
Mornings students, and 1st and 2nd grade modules in the case of the
night.

 Attitude  note  is  put  through a  consensus among the  teachers  of  the
cycle.

 Personal interview and letter to the Erasmus Commission.
 After completing the process positively, scholarships will be awarded by

order of punctuation.

RECONEIXEMENT DE LES PRÀCTIQUES FORMATIVES
EN CENTRES DE TREBALL DE L'ALUMNAT ERASMUS.

El mòdul de FCT té una equivalència de 22 crèdits ECTS.

“Les  hores  realitzades  durant  l’estada  formativa  en  el  país  estranger  són
computables com a pràctiques formatives en centres de treball, sempre que
aquesta estada es correspongui  amb el programa formatiu establert.  A més
d’aquest reconeixement com a pràctiques formatives, en el cas de superar-les,
s’ha d’expedir  el  document EUROPASS i/o  Certificat  d’empresa favorable a
l’alumne participant en  el projecte.” 

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual
es  regulen  es  pràctiques  formatives  en  centres  de  treball,  a  les  Illes
Balears

POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Des del  nostre  centre  es  facilitarà l’adquisició  de  la  competència lingüística
requerida per a la participació del nostre alumnat en el Programa Erasmus.
Per tal d’assolir aquest objectiu les alumnes seleccionades hauran de fer un
curs d'italià abans així com se’ls facilitarà l'accés a un curs online finançat des
de la comissió Erasmus. D'altra  banda,  el  professorat  del  projecte Erasmus
facilitarà  assessorament  a  l’alumnat  que  desitgi  continuar  la  seva  formació
lingüística.



Per tercer any consecutiu alumnes del cicle de grau superior d'educació infantil
han realitzat les FCT (Formació en centres de treball) a escoletes de les ciutats
italianes de Parma i Ferrara. També, gràcies a les beques per a professorat del
nou  programa  Erasmus  +,  6  professors  del  nostre  centre  han  gaudit  d’un
programa de formació en que, mitjançant la visita als Nidi d’infanzia (escoletes),
xerrades, confrontació amb coordinadors pedagògics locals, visites a centres
d’interpretació...  hem pogut aprofundir  sobre  els  diferents  aspectes  del  seu
model educatiu.

Des del departament d'Educació Infantil valoram molt positivament l'experiència
i esperam ampliar-la en cursos posteriors.

INFORMACIÓ CONVOCATÒRIES ERASMUS +

Convocatòria selecció aspirants beca Erasmus 2019-2020

Per a més informació sobre el programa ERASMUS +Educació superior

CARME MANRIQUE LAPARRA

mman@iesamaura.net


