
FCT a OSNABRÜCK (Alemanya)  
CURS 2016/2017 

Projecte que es realitzarà amb la coordinació dels ST 
Departament d’Ensenyament de Lleida (Coordinació 
Territorial de Llengües Estrangeres) i  l’Ajuntament 
d’Osnabrück  
Descripció i situació: 
Osnabrück és una de les ciutats més grans del “land” Baixa 
Saxònia (nord - oest d’Alemanya). 
h t tp : / /www.osnabrueck .de/eng l i s h .h tm l   
Adreçat a:  
Alumnat del CFGS Administració i Finances de 1r o 2n curs 
(que tingui pendent l’FCT) i Informàtica 
Places: de 2 a 4 places.  
Període i durada de l’estada: 
Estiu 2017, de 2 mesos i mig a 3 mesos (de juny a agost 
aproximadament). 
Preparació lingüística, Alemany: 
1r trimestre (finals de setembre a desembre 2016), es fan 
al nostre institut 2 hores/dia al matí de dilluns a divendres, 
total 8 hores a la setmana (dilluns i dimecres de 8:40 a 
13:45). La formació és a càrrec de l’organització, la 
impartirà el Sr. Thomas Fervers. 
Viatge: 
De Catalunya a Alemanya, anar i tornar, a càrrec de 
l’alumne. 
Mobilitat interna: 
De l’aeroport a Osnabrück i viceversa, a càrrec de 
l’organització. 
Transport intern Osnabrück, gratuït (tarja). 
Allotjament: 
Previsiblement en família, aproximadament 150€. 
Continuació classes d’Alemany a Osnabrück: 
Molt recomanable.  
1 dia/setmana intensiu, per un total aproximat de 100 €. 
Requisits alumnat: 
Ser seleccionats pel centre (criteris de selecció de mobilitat 
del centre). 
Assistir amb aprofitament a les classes preparatòries de 
Llengua Alemanya. 
Ser seleccionats per l’organització. 
Beca : possibilitat de demanar una beca ERASMUS 
KA103 (aprox. 250€ mes) 
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F C T  M A LTA  
 

A L U M N A T  D E  C I C L E S  F O R M A T I U S  
E r a s m u s  + ( V E T )  

Curs 2016/2017  
MALTA (Saint Julian’s) 
European School of English (ESE) 
http://ese-edu.com/  
Centre amb el qual tenim lligams de formació, així 
com també amb el seu centre associat ETI (Executive 
Training Institute), que ha acollit  formació de 
professorat del nostre institut  (programa Erasmus + 
KA1). 
2 places + 2 places (llista d’espera) amb ajut 
europeu 
Oferta a cicles formatius de grau mitjà, ordenats per 
prioritat: 

Alumnat que va quedar en llista d’espera elcurs 
passat, 2015/2016, i va assistir a la preparació 
lingüística 

1r CFGM Gestió Administrativa o CFGM Sistemes 
microinformàtics i xarxes o CFGM Manteniment 
electromecànic 

Places llista d’espera. Indiferent, qualsevol dels 
cursos de 1r dels CFGM 

Període de realització de les pràctiques (30 dies 
de pràctiques de data a data), inici 2a setmana de 
juny 2017. Durant aquest període l’alumnat realitzarà 
part del mòdul Formació en Centres de Treball (FCT), 
pràctiques a l’empresa, mitjançant el  pla de treball 
del cicle formatiu (amb activitats a realitzar 
seleccionades). 
Cost de compromís de l’estada de l’alumnat. Es 
realitzaran 2 paga i senyal de 50 € com a compromís 
de participació en el projecte. 

FCT NARBONA  
 

ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS  
 Erasmus+ (VET)  
Curs 2016/2017  

FRANÇA (Narbonne) 
LYCÉE LOUISE MICHEL  
http://www.lyc-michel-narbonne.ac-montpellier.fr/ 
Des de fa força cursos compartim reciprocitat en la 
mobilitat europea, Formació en Centres de Treball -
FCT-, pràctiques en empreses, amb acollida 
d’alumnat francès del batxillerat tècnic de 
Manteniment. Centre amb el qual estem agermanats 
des de l’any 2014. 
2 places + 2 places (llista d’espera) amb ajut 
europeu  
Oferta a cicles formatius de grau mitjà, ordenats per 
prioritat: 

Alumnat que va quedar en llista d’espera el curs 
passat, 2015/2016, i va assistir a la preparació 
lingüística 

1r CFGM Gestió administrativa (lligams empreses 
simulades, activitats en Llengua Francesa) 

1r CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes  
Places llista d’espera. Indiferent, qualsevol dels 

cursos de 1r dels CFGM de Gestió 
administrativa o Sistemes microinformàtics i 
xarxes 

Període de realització de les pràctiques (30 
dies de pràctiques de data a data), inici 2a/3a 
setmana de juny 2017. Durant aquest període 
l’alumnat realitzarà part del mòdul Formació en 
Centres de Treball (FCT), pràctiques a l’empresa, 
mitjançant el  pla de treball del cicle formatiu (amb 
activitats a realitzar seleccionades). 
Cost de compromís de l’estada de l’alumnat. Es 
realitzaran 2 paga i senyal de 50 € com a 
compromís de participació en el projecte. 


