
FCT a OSNABRÜCK (Alemanya) 
 Erasmus+ (VET)  

Projecte que es realitzarà amb la coordinació dels ST 
Departament d’Ensenyament de Lleida (Coordinació 
Territorial de Llengües Estrangeres) i  el Lankreis 
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.osnab ruck .de/
eng l i sh .h tm l   
Adreçat a:  
Alumnat del CFGS Administració i 
Finances ,DAM o Mecatrònica de 1r o 
2n curs  
Places: de 5  places.  
Període i durada de l’estada: 

Estiu 2018, de 2 mesos (de juny a agost 
aproximadament). 
Preparació lingüística, Alemany (gratuïta): 
Es fa la  preparació lingüística en alemany a l'institut 
amb professorat nadiu . La formació és a càrrec de 
l’organització. 
Viatge: 
De Catalunya a Alemanya, anar i tornar, a càrrec de 
l’alumne. La mobilitat interna: De l’aeroport a 
Osnabrück i viceversa, a càrrec de l’alumne. Transport 
intern Osnabrück, gratuït (tarja). 
Allotjament: 
Previsiblement en família seleccionada pel nostre soci 
d’Osnabrück. 
Continuació classes d’Alemany a Osnabrück: 
Molt recomanable. 1 dia/setmana intensiu. 
Beca : possibilitat de demanar una beca ERASMUS 
KA103  
Cost de compromís de l’estada de l’alumnat. Es 
realitzaran 2 pagues i senyals de 50 € com a compromís  

PROGRAMA 
D’INTERNACIONALITZACIÓ. 
CICLES FORMATIUS:  
 
 
 

FORMACIÓ EN 
CENTRES DE TREBALL 
A  FRANÇA, MALTA  I 
ALEMANYA 
 
  

 
 

CURS 2017-2018 



F C T  M A L T A  
E r a s m u s  + ( V E T )  

Curs 2017/2018  
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, 
Període de realització de les pràctiques 
30 dies de pràctiques de data a data, inici 
2a setmana de juny 2018. 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 pagues i 
senyals de 50 € com a compromís de 
participació en el projecte. 

FCT NARBONA 
 Erasmus+ (VET)  
Curs 2017/2018  

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 i Admin. 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 

Període de realització de 
les pràctiques 30 dies de 
pràctiques de data a data, 
inici 1a. setmana de juny 
2018. 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 pagues i senyals 
de 50 € com a compromís de participació en el 
projecte. 


