PROTOCOL ERASMUS+
Quins passos has de seguir per gaudir d'una beca Erasmus+

Lliurar la sol.licitud dins el termini establert 19/11/18 - 14/12/2018
Reunir els requisits (*veure documentació Requisits Erasmus+)
Efectuar un dipòsit com a compromís de no renúncia de la beca

ABANS DE MARXAR
Abans de que marxis t'ajudarem a tenir-ho tot preparat per quan siguis allà no et falti
cap tipus d'informació o document.

1) Empresa:

has de conèixer l'empresa on aniràs a fer les pràctiques.

La seva localització i com arribar-hi
La seva activitat empresarial
Les tasques que duràs a terme durant la teva estada

2) Conveni Erasmus:

se t'explicarà amb detall el document on es recull

l'acord de mobilitat entre l'empresa on faràs les pràctiques i ITES.

Les parts del conveni

Les dates d'inici i fi del període de mobilitat
Les tasques a realitzar
El tutor de pràctiques que tindràs assignat a l'empresa

3) Comprovar la teva documentació:

vigilar que estigui tot en regla.

DNI i/o passaport en regla (que no estiguin caducats o en vies d'estar-ho durant la teva estada)

Assegurança de viatge
TSE (Targeta Sanitària Europea) es pot tramitar online (https://w6.segsocial.es/solTse/jsp/Entrada.jsp)
Comprovar que la teva targeta de crèdit estigui al dia i operativa

4) Assegurança:

cal comprovar que estàs cobert abans de marxar

Si estàs matriculat al centre i pendent de finalitzar les FCT disposaràs de la cobertura escolar
Si ja no estàs matriculat (any posterior a la finalització del cicle) hauràs de contractar una
assegurança especial Erasmus (ho gestiona el centre però va a a càrrec de la beca)
Encara que estiguis amb l'assegurança escolar recomanem la contractació d'una assegurança
addicional per a cobrir de forma més completa l'estada d'Erasmus

5) Què has de fer en cas d'emergència, accident o malaltia

Truca al 112 (si és necessari)
Demana ajuda al tutor de l'empresa o truca a ITES
Porta a sobre la TSE
En cas de malaltia hauràs d'anar a l'hospital de referència de la ciutat amb la TSE i/o la pòlissa
d'assegurança

6) Telèfons i persones de contacte:

anota'ls i tingues sempre a mà

ITES: 93 232 89 93

Tutot/a ITES-Erasmus: exclusiu per emergències
Contacte empresa:
Contacte agència d'acollida (si és el cas)

7) OLS:

Online Linguistic Support

Abans de marxar hauràs de dur a terme un examen de nivell sobre l'idioma de desti.
Si treus prou nota tens l'opció d'escollir un altre idioma per a fer el curs

8) Foto i objectius Erasmus

Cal que ens facis arribar una fotografia teva (en bona qualitat) per incloure a la newsletter i blog
d'Erasmus amb un petit escrit sobre els teus objectius per l'estada

9) Allotjament i logística

T'ajudarem a trobar un allotjament per la teva estada, a gestionar el trasllat desde l'aeroport i els
desplaçaments interns fins l'empresa
També et donarem un cop de mà, si et cal, en la recerca i compra dels vols

10) Rebràs el 80% de la beca abans de marxar

Abans de marxar rebràs un ingrés al teu compte del 80% del total de la beca (descomptant les
despeses que siguin al te càrrec i quet'haguem ajudat a gestionar)
En tornar, després de validar tots els ítems imprescindibles, t'ingressarem l'import restant i se't
retornarà el dipòsit inicial

DURANT L'ESTADA
Mentre siguis fora durem a terme un seguiment de la teva estada, i et demanarem que
mantinguis una comunicació regular amb el centre.

Reportatge i fotografía: Et demanarem que durant la teva estada ens facis arribar com a mínim
una fotografía en el teu lloc de destí (ciutat, empresa...) i un petit reportatge explicant les teves
experiències

Seguiment: A l'arribar, i de manera regular, hauràs de comunicar-te amb nosaltres, ja sigui via
mail, telèfon, skype... per anar-nos comunicant com han anat tots els passos

OLS: mentre siguis d'Erasmus tindràs accés a la plataforma OLS, de manera que et recomanem
que hi entris de forma regular per a poder aprofitar el curs gratuït d'idiomes

AL TORNAR
Una vegada finalitzada la mobilitat caldrà que duguis a terme els següents passos per
acabar el projecte i rebre l'import final de la beca:

Et citarem (abans que tornis) perquè vinguis a ITES a lliurar la

documentació requerida

reportatge i fotografía amb la breu explicació de la teva experiència Erasmus
Hauràs de validar el check-list que no manqui cap documentació
Realitzaràs l'examen de tornada de l'OLS per a veure el progrés en l'idioma
Realitzaràs l'enquesta de satisfacció a la Mobility Tool
Rebràs l'ingrés del 20% restant de la beca i del dipòsit de reserva de plaça
Rebràs el certificat Europass d'estada Erasmus
En cas que calgui el cap de pràctiques et posarà l'apte a les FCT
En cas que encara no el tinguis se't tramitarà el títol del cicle
Validarem el

