TAULA DE VALORACIÓ DELS ASPIRANTS ERASMUS+ 2017-18

1. Expedient acadèmic

(3punts)

3 punts *Nota mitjana ponderada dels mòduls de 1r curs del cicle que estigui cursant l’alumne/10
Puntuació:

Màxim 3 punts
(Mínim: 1,5 punts)

2. Nivell de competència en llengües estrangeres (anglès i/o la del país destí)

(3punts)



Certificats segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües, només es vàlid un
certificat per cada llengua.
o Certificat nivell > B2: 2,5 punts
o Certificat nivell B2: 2 punts
o Certificar nivell B1: 1 punt
o Certificar nivell A2: 0,5 punts



Prova de nivell equivalent al nivell B2 elaborada pel Departament de Llengües Estrangeres del
centre, per aquells casos en que l’alumne/a no pugui aportar la certificació de coneixement de
la llengua:
o Nota equivalent a Nivell >B2: 2,5 punts
o Nota equivalent a Nivell B2: 2 punts
o Nota equivalent a nivell B1 1 punt
o Nota equivalent a nivell A2: 0,5 punts
Expedient acadèmic de les assignatures d’idiomes estrangers (anglès i/o la del país destí):
o Nota del mòdul d’anglès tècnic del cicle formatiu si s’escau: 0,5 punts * Nota /10



Puntuació:

Màxim 3 punts

3. Valoració per part de l’equip docent de les competències professionals i personals (3punts)
Màx. 0,375


Puntualitat



Autonomia



Organització del treball



Responsabilitat



Iniciativa



Treball en equip



Resolució de conflictes



Relació interpersonal

Puntuació:

Màxim 3 punts
(Mínim: 2 punts)

TOTAL

1

4. Motivació de l’alumne/a (Escrit, entrevista)

(1 punt)

Puntuació


No mostra motivació



Mostra poca motivació

0,25



Mostra motivació justa

0,75



Mostra bona motivació

1

0

Puntuació:

Màxim 1 punt
(Mínim: 0,75 punts)

VALORACIÓ FINAL:






Per tal de poder ser un candidat a fer mobilitat cal haver tret una puntuació mínima en els
següents apartats:
o Apartat 1. Expedient acadèmic: Mínim 1,5 punts
o Apartat 3. Valoració equip docent: Mínim 2 punts
o Apartat 4. Motivació de l’alumne/a: Mínim 0,75 punts
Les places s'assignaran per ordre de puntuació del barem i segons l'ordre de preferència
demanat pel sol·licitant, depenent de la disponibilitat.
Un cop se li ha assignat plaça a l’alumnat, se li lliura el document de compromís de
participació, l’omplen, el signen i l’entreguen al seu tutor/a, que el fa arribar a la coordinadora
de mobilitat.
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