
INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL CV I LA ML: 

Heu de fer un document mitjançant la plataforma EUROPASS que contengui: 

 Curriculum Vitae (CV) Europass 
 Carta de Motivació Europass (Carta de motivació = Motivation Letter 

(ML) = Cover Letter) 
 Suplement al Títol de Tècnic Europass, només en el cas d'estudiants 

de grau mitjà i grau superior. 

Important seguir les següents instruccions: 

 Tots els documents s'han d'incloure en un únic arxiu pdf, que s'ha de 
crear amb la plataforma 
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae. 
L'editor d'aquesta plataforma permet crear la ML i el CV. El Suplement 
Europass (només per a estudiants de CFGM i CFGS) s'ha de 
descarregar de http://todofp.es/todofp/orientacion-profesional/itinerarios-
formativos-profesionales/movilidad/que-es-el-suplemento-europass.html 
i s'ha d'afegir com un adjunt al CV des de la mateixa plataforma. Heu 
d’imprimir els documents i a més enviar-los en format digital per Mail a la 
coordinadora d’Erasmus del centre (mservera@iessesestacions.es) 

Per a facilitar-vos la feina de recerca del suplement al títol de tècnic en 
anglès els podeu trobar en els següents enllaços: 

Enllaç suplement de grau mitjà de Gestió Administrativa: 

http://www.todofp.es/dam/jcr:b239b1de-bdec-4b67-9a23-
771eb98300c3/tgestion-administrativaen-pdf.pdf  

Enllaç suplement de grau superior d’Administració i Finances: 

http://www.todofp.es/dam/jcr:309ebcf3-ace7-44d6-a40d-
50c347e951a8/tsadministracionfinanzasen-pdf.pdf  

Enllaç suplement de grau superior d’Assistència a la Direcció : 

http://www.todofp.es/dam/jcr:db13395a-88c4-44fb-9ab2-
5a4be1365279/tsasistenciadireccionen-pdf.pdf  

 La ML Europass ha de ser genèrica, i no ha d'estar adreçada a cap soci 
ni país en particular. 

 

El nivell d'idioma que poseu al currículum ha de ser realista. El centre el 
revisarà. 
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Els socis estrangers no entenen què és ESO, Batxillerat, CFGM, CEIP, IES, 
CIFP. s'ha d'utilitzar el glossari català/anglès que apareix a continuació per a 
elaborar el currículum: 
 

Batxillerat: Upper secondary education - general branch  

Centre educatiu d'FP: Vocational School 

CFGM: Intermediate vocational training (upper secondary education)  

CFGS: 2 opcions:Higher vocational training (higher education) o Advanced 

vocational training (higher education) 

Cicle formatiu: Vocational programme 

Conselleria d'Educació i Universitat: Department of Education of the Balearic 

Islands  

Direcció General d'FP i Formació del Professorat: Directorate General for 

VET 

Educació Infantil: Pre-primary education  

Educació Primària: Primary education  

ESO: Compulsory secondary education  

Família professional: Professional branch  

FCT: On-the-job training period  

FP: VET 

Formació Professional: Vocational Education and Training 

FPB: Basic vocational training  

FP Dual: Dual VET  

FP presencial: School-based VET  

Llei educative: Education Act  

MECD: Ministry of Education of Spain  

Pràctiques d'empresa: Internship  

Títol d'FP: Qualification / Diploma  

Tutor FCT: On-the-job tutor in the school 

 



Podeu utilitzar el Suplement Europass per cercar: vocabulari específic del cicle, 
nom del cicle i els mòduls, nom de les possibles ocupacions per a emplenar el 
currículum. 
Experiència laboral: indiqueu-ne qualsevol experiència laboral, especialment si 

està relacionada amb el cicle. 


