Annex 1 - INSCRIPCIÓ DE L’ALUMNAT AL PROCÉS DE SELECCIÓ
PROJECTE EuroFP Balears VI
Nom i llinatges

_

DNI

Data naixement

Adreça

_Tel. mòbil
CP

Localitat

E-mail

_
_

Estudis: CFGM Gestió Administrativa grup B/ CFGM Gestió Administrativa grup N/ FP Bàsica
Beca: 400 hores CFGM / 2 setmanes FP Bàsica

EXPOSO:
1. Que estic interessat/da en realitzar parcial o completament el mòdul de Formació en Centres de
Treball en una empresa o empreses de la Unió́ Europea, dins el marc del Projecte EuroFP BalearsVI
2. Que els països de preferència per fer l’estada són:
1.
_
2.
_
3.
_

3. Que parlo els següents idiomes estrangers (indicar el nivell: A1, A2, B1, B2, C1, C2):
◦
◦
◦
◦
◦

Anglès:
Castellà:
Català:
Alemany:
Italià:

4. Que les meves motivacions per voler participar en el projecte i realitzar practiques a l’estranger són:
_

Per això̀ , SOL·LICITO:
Formar part del procés de selecció́ per a la participació en l’esmentat projecte.
Signatura alumne/a

Palma, _ de

_ de 2022

El projecte EuroFP Balears VI estan cofinançats pel programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut de la
convocatòria és responsabilitat exclusiva de l’IES Ses Estacions i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per
a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que pugui fer de la informació aquí difosa

Annex 2 - SOL·LICITUD AJUDA / BECA ERASMUS+
PROJECTE EuroFP Balears VI
Nom i llinatges
DNI

_
Data naixement

Adreça

_Tel. mòbil
CP

Localitat

_

E-mail
Estudis: CFGM Gestió Administrativa grup B/ CFGM Gestió Administrativa grup N/ FP Bàsica
Beca: 400 hores CFGM / 2 setmanes FP Bàsica
EXPÒS:
1. Que estic interessat a realitzar part de les pràctiques formatives en una empresa de la Unió́ Europea.
2. Que em compromet a aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el
funcionament de l'empresa d'acollida i així́ com a mantenir, durant tota l’estada, una comunicació
fluida amb el centre educatiu aportant les dades que em sol·licitin (relació́ de tasques, imatges...etc.).
3. Que autoritzo a IES SES ESTACIONS a que utilitzi les meves dades i imatges en les activitats de
difusió́ del projecte que el centre organitzi, al mateix temps que em comprometo a participar en elles
sempre que em sigui possible.
4. Que em compromet a elaborar i a aportar al centre educatiu un cop finalitzada l’estada i en el termini
màxim d’una setmana, tota la documentació que figura en l’annex 3, per tal de poder-me beneficiar
de l’ajuda econòmica Projecte EuroFP Balears VI i que sigui reconeguda l’estada com a part de la
FCT.
5. Que estic assabentat del contingut de les instruccions per les quals es regula el Projecte EuroFP
Balears VI en CFGM i FP Bàsica, que si una vegada concedida l’estada, per motius personals i no
justificats, no la duc a terme i torn abans d’acabar-la, m’hauré́ de fer càrrec de les despeses produïdes.
6. Estic assabentat que es reconeixerà̀ l’estada com a part de les pràctiques formatives, sempre que
hagi estat avaluat com a Apte pel tutor del centre i hagi complit el que s’estableix en el punt 4.
7. Estic assabentat que l'incompliment d'alguna tasca o document pot esdevenir en el reemborsament
total o parcial de la beca.
Per això̀ ,
SOL·LICIT: Que em sigui concedida una ajuda per a la realització de pràctiques formatives en una empresa
europea com a realització de part o la totalitat de les pràctiques formatives en centres de treball (FCT) dins el
marc del Projecte EuroFP Balears VI
Signatura alumne/a:

Palma,

de

de 2022

El projecte EuroFP Balears VI estan cofinançats pel programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut de la
convocatòria és responsabilitat exclusiva de l’IES Ses Estacions i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per
a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que pugui fer de la informació aquí difosa

Annex 3 - COMPROMÍS ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ
PROJECTE EuroFP Balears VI

Nom i llinatges
DNI

_
Data naixement

Adreça

_Tel. mòbil
CP

Localitat

_

E-mail

Tasques i documentació:
• Curs d'idioma, plataforma OLS, incloent prova inicial i final.
• Documents justificants del viatge fins al país de destí́ i tornada: tiquets de bus o tren, bitllets d’avió́ i
targetes d’embarcament d’anada i de tornada, factura original de l'agència de viatges en què consti el
nom i llinatges i les dates del viatge i justificant del pagament realitzat.
• Certificat de l’empresa, signat i segellat.
• Documents EUROPASS Mobilitat degudament complimentats per l’alumne i per l’empresa.
• Fitxa de l’empresa degudament emplenada.
• Factura original de l’allotjament en què consti el nom i llinatges de l’alumne i les dates d’inici i de
finalització de l’estada.
• Contracte i acord de formació, tantes còpies com persones que signen, degudament signats per totes
les parts.
• Memòria final de l'estada (en format paper i digital).
• Fotografies del desenvolupament de l’estada (a l’empresa, a l’allotjament, de la ciutat...).
• Qualsevol altra documentació o tasca relacionada amb l’estada que el centre necessiti per gestionar
el projecte.
Per això̀ ,
Accepto que estic assabentat/da de les tasques que hauré de dur a terme i em comprometo a fer-ho.
Signatura alumne/a:

Palma ,

de

de 2022

El projecte EuroFP Balears VI estan cofinançats pel programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut de la
convocatòria és responsabilitat exclusiva de l’IES Ses Estacions i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per
a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que pugui fer de la informació aquí difosa

ANNEX 4 - AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE
PROJECTE EuroFP Balears VI
Sr/Sra ............................................................................................................................................................ amb
DNI/NIE……………………………., entenc que les fotografies, seqüències filmades o gravades ( imatges i so)
i entrevistes com a participant en el Projecte EuroFP Balears VI del centre IES SES ESTACIONS poden ser
ocasionalment utilitzades en materials promocionals o informatius amb els següents fins educatius i en cap
cas amb fins comercials ni cedint les meves dades a tercers que no formin part de la mobilitat del projecte.

• Promoció del Projecte EuroFP Balears VI mitjançant de pàgina web, xarxes socials i presentacions.
• Conferències.
• Presentacions educatives.
• Vídeos educatius.
A més, se me consultarà sobre l’ús de les fotografies, gravacions o entrevistes per qualsevol propòsit que no
sigui el mencionat abans.
No hi ha límit de temps per la validesa d’aquest consentiment, ni existeix una limitació geogràfica d’on es
puguin distribuir.
A la signatura d’aquest document reconec que he llegit i entès completament la informació anteriorment
exposada i don el meu consentiment per la utilització, publicació i/o reproducció de les imatges, gravacions i
entrevistes de la meva persona.

Palma,

de ___________________ de 2022

Signat:

El projecte EuroFP Balears VI estan cofinançats pel programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut de la
convocatòria és responsabilitat exclusiva de l’IES Ses Estacions i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per
a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que pugui fer de la informació aquí difosa

ANNEX 5 - TRACTAMENT DE LES DADES
PROJECTE EuroFP Balears VI
El responsable del tractament de les dades personals del destinatari és IES SES ESTACIONS,amb domicili a
Carrer Marques de Fontsanta, 12 07005 Palma.
Aquestes dades són tractades per a la satisfacció del nostre interès legítim per a la gestió de contactes i el
manteniment de comunicacions recíproques per qüestions derivades de la nostra activitat.
Aquestes dades seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els
terminis legals i per al temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament.
Els interessats i les interessades tenen dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació,
supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament,a oposar-se al tractament, així com a presentar una
reclamació davant una autoritat de control.

Autoritzo a que IES SES ESTACIONS tracti les meves dades personals amb la finalitat de participar a la
mobilitat del Projecte EuroFP Balears VI

Palma,

de

de 2022

Signat:

El projecte EuroFP Balears VI estan cofinançats pel programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut de la
convocatòria és responsabilitat exclusiva de l’IES Ses Estacions i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per
a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que pugui fer de la informació aquí difosa

ANNEX 6
AUTORITZACIÓ MENORS D’EDAT DE L’ALUMNAT AL PROCÉS DE SELECCIÓ
PROJECTE EuroFP Balears VI

AUTORITZACIÓ PER A DEMANAR UNA BECA EN ELCURS 2022/2023 Projecte EuroFP Balears VI
Dades del pare/mare/tutor(a)

Dades del pare/mare/tutor(a)
Manifesta(en) que en l’exercici de la pàtria potestat o tutela que tenen legalment atribuïda, autoritzen al seu
fill(a) menor d’edat la realització d’una part de les pràctiques de Formació en Centres de Treball a una empresa
estrangera, dins del projecte EuroFP Balears VI.
Nom:
Cognoms:
DNI:
Signat :

Nom:
Cognoms:
DNI:
Signat:
Palma,

, de

de 2022

El projecte EuroFP Balears VI estan cofinançats pel programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut de la
convocatòria és responsabilitat exclusiva de l’IES Ses Estacions i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per
a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que pugui fer de la informació aquí difosa

