
BEQUES PROGRAMA 

ERASMUS 2022-2023

MONTSE VILLA i JAVIER MARCO
Correu: erasmus@etpx.fjaverianas.com



BEQUES FUNDACIÓ BCN FP PER GRAU MITJÀ i 

SUPERIOR

Erasmus+ KA121 i + KA131

CONDICIONS DE L’ESCOLA:

● Estudiants o Graduats GM i GS 

● Majors d’edat en moment d’estada

● Nivell B1 anglès - Prova de nivell
○ Escrita 

○ Oral

● Es tindrà en compte la mitjana acadèmica

● Selecció de candidats fins al 12 de desembre

● Seguiment en xarxes socials 



QUÈ DEMANA LA FUNDACIÓ BCN FP?

● Entrevista personal amb la Fundació: 

Gener 2023.

● Mèrit acadèmic

● Competència lingüística 

● Competència personal

● Currículum en fomat Europass

● Carta de motivació en anglès

● Experiència professional

● Motivació i aptitud personal



QUÈ OFEREIX LA FUNDACIÓ BCN FP?

AVANTATGES:

● Import beca alumnes de Grau Mitjà: 

1500€ / mes pels alumnes en funció del 

país de destí

● Import beca alumnes de Grau 

Superior: 560€ - 610€ / mes

● Allotjament i pràctiques gestionat per la 

Fundació

● Preparació lingüística on-line OLS

● Acompanyament pedagògic



QUAN I ON ME’N PUC ANAR?

PERÍODES i DESTINACIONS Grau Mitjà:

● 2 mesos de pràctiques a un dels països 

que treballa amb la fundació

● Fins 33 ciutats de 15 països

● Diferents dates d’estada:
○ Des del 13 de març a l’11 de maig de 2023 

○ Des de l’1 de juny al 30 de juliol de 2023.

○ Des de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2023

○ Des del 15 de gener al 14 de març de 2024

○ Des del 15 de març al 14 de maig de 2024



QUAN I ON ME’N PUC ANAR?

PERÍODES i DESTINACIONS Grau Superior:

● 2 mesos de pràctiques a un dels països que 

treballa amb la fundació

● Fins 33 ciutats de 15 països.Ciutats 

Europees de l’Associació Xarxa FP 

(www.xarxafp.org)

● Diferents dates d’estada:
○ Des del 25 de març al 24 de maig de 2023.

○ Des del 2 de maig al 30 de juny de 2023

○ Des de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2023

○ Des del 15 de gener al 14 de març de 2024

○ Des del 15 de març al 14 de maig de 2024



BEQUES FUNDACIÓ INFORM PER GRAU 

SUPERIOR: PROGRAMA SEFED

CONDICIONS DE L’ESCOLA:

● Estudiants o Graduats GS de Comerç 

internacional o Administració i Finances

● Nivell B1 anglès - Prova de nivell
○ Escrita 

○ Oral

● Es tindrà en compte la mitjana acadèmica

● Seguiment en xarxes socials

● Selecció de candidats dimecres 7 de 

desembre



QUÈ DEMANA LA FUNDACIÓ INFORM?

● Estudiants de cicles de GS utilitzant la 

metodologia SEFED

● CV en anglès en format Europass

● Carta d’intencions en anglès per sol·licitar 

la beca Erasmus

● Experiència en el centre SEFED (temps a 

l’empresa simulada, etc.)

● Informe del centre certificant el nivell 

d’anglès

● Preferència de sortida i tipologia d’estada



QUÈ OFEREIX LA FUNDACIÓ INFORM?

● Mobilitats de pràctiques de gestió administrativa i/o comercial

● Bitllet avió anada i tornada (fins a un màxim de 275€, excepte a Lituània que 

són 360€).

● Allotjament en mitja pensió a Irlanda. Allotjament i esmorzar a Lituània. 

Només allotjament a Itàlia i allotjament i pensió complerta a Portugal.

● Preparació lingüística mitjançant la plataforma Erasmus de la Unió Europea 

OLS.

● Pràctiques administratives en empreses d’entre 5, 8 i 12 setmanes

● Pòlissa assegurança de viatge i accidents

● Tutorització i seguiment

● 350/400€ mensuals



QUAN I ON ME’N PUC ANAR?

TEMPORALITZACIÓ 2022:

● 8a sortida: 21 d’octubre

● 9a sortida: 6 de novembre

TEMPORITZACIÓ 2023:

● 1a sortida: 22 de gener

● 2a sortida: 26 de febrer

● 3a sortida: 26 de març

● 4a sortida: 16 d’abril

● 5a sortida: 21 de maig

● 6a sortida: 18 de juny

● 7a sortida: 17 de setembre

● 8a sortida: 15 d’octubre

● 9a sortida: 13 de novembre

PAÏSOS DE DESTINACIÓ:

● Lituània

● Irlanda

● Itàlia

● Portugal



BEQUES SEPIE I GOVERN D’ESPANYA PER 

GRAU SUPERIOR:

CONDICIONS DE L’ESCOLA:

● Estudiants o Graduats GS 

● Nivell B1 anglès - Prova de nivell
○ Escrita 

○ Oral

● Es tindrà en compte la mitjana acadèmica

● Selecció de candidats fins al 12 de 

desembre

● Seguiment en xarxes socials 



QUÈ DEMANA I QUÈ OFEREIX EL SEPIE JUNTAMENT 

AMB L’ESCOLA?

● Matriculats en estudis oficials o recentment titulats 
● Possibilitat de compaginar amb DUAL
● Majors d’edat en moment de l’estada
● Ser respectuós amb la cultura del país de destí i el medi ambient
● Ser proactiu i responsable a l’empresa

❖ Beques de pràctiques durant 2 mesos en una empresa d’un país 
Europeu - 460/410/360 euros depenent del país

❖ Curs de l’idioma del país de destinació en la plataforma OLS

❖ Gestió de l’assegurança

❖ Possibilitat de suport i seguiment 



ENLLAÇOS I INFORMACIÓ D’INTERES:

Enllaç fundació Inform: https://prezi.com/view/z9Bg58mjDXygIinQfwB9/

Enllaç CV Europass: https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv

Formulari inscripció Fundació BCN FP a demanda per mail i disponible a 

recepció: erasmus@etpx.fjaverianas.com

Suport per redactar carta de motivació en anglès per part de l’equip de 

Coordinació Erasmus

PowerPoint informatiu disponible: https://www.etpxavier.com/

https://prezi.com/view/z9Bg58mjDXygIinQfwB9/
https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv
mailto:erasmus@etpx.fjavieranas.com
https://www.etpxavier.com/

