ERASMUS + Informació General
Presentació
L’escola està en possessió de la Erasmus University Charter des de l’any 2009 i té
una carta ERASMUS + for Higher Education (ECHE) 2014-2020 vàlida fins al curs
2019/20.
Gràcies a això, els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior poden estudiar o
fer pràctiques a l’estranger, en universitats o escoles superiors amb les que s’hi
tingui un acord interinstitucional.
A part de la mobilitat individual es poden també establir acords per a projectes
multilaterals o programes intensius que impliquen en aquest cas a tot un grup
d’estudiants, dirigits i coordinats pel professorat, i amb la complicitat d’altres
centres europeus.

Període de sol·licitud
Durant el primer trimestre del curs es convoca una reunió informativa per a tots
aquells que hi estiguin interessats
A finals de Febrer els alumnes sol·licitants entreguen la documentació requerida, i
entre tots ells, els responsables de la mobilitat a l’escola seleccionen, de forma
justa, transparent i coherent, als estudiants segons el nombre possible i acordat de
mobilitats. El mes de Juny se sap definitivament si les ajudes sol·licitades han
estat aprovades per l’Agència Nacional.
Les mobilitats poden durar entre 3 i 10 mesos (un curs acadèmic). La beca
econòmica però, pot arribar a cobrir 5 mesos.

Documentació requerida
-ERASMUS + incoming student application form 18.19
-ID Card copy
-Health Insurance card copy
-Digital Portfolio
-Learning agrement
-Certificates of foreign languages
Tota aquesta informació ha de ser enviada a eramus@paugargallo.cat
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ERASMUS +
OUTGOING STUDENT APPLICATION FORM
Student's Personal Data
Family name:
First name(s):
Date of birth:
Place of birth:
Nationaliy:
Identity card:
e-mail:
Current adress:
Tel:
Mobile:
Period of Exchange:
Previous and current studies
Diploma/ degree and level you are currently studying:
Other studies:
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Language Competence
English / level:
Other languages / level:

Receiving institution
Name and adress:

Field and Level of Study:

Why do you wish to study at this institution?
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