
 
 

Erasmus +     et permet fer  pràctiques a l'estranger i això 

suposa: 

♦ Augmentar les teves possibilitats d’ocupabilitat  

♦ Millorar les teves expectatives laborals 

♦ Facilitar la transició de l'àmbit de l'educació i la formació al 

mercat laboral. 

♦ Millorar el teu desenvolupament personal 

♦ Participar activament en la societat 

♦ Conèixer altres cultures 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adreça: Av. Tarragona s/n 

Població: Tàrrega (25300) 

Telèfon: 973 31 22 04 
Fax: 973 31 33 09 

Correu-e: c5006781@xtec.cat 

PROGRAMA 
D’INTERNACIONALITZACIÓ 

CICLES FORMATIUS  
 
 
 

FORMACIÓ EN CENTRES 
DE TREBALL A   MALTA  I 

ALEMANYA 
 
  

 
 
 
CURS      2019-2020 



F C T  M A LTA  
Per Grau Mitjà 

Erasmus+ KA102(VET)  
 
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). 
 
4 a 6 places GM + 2 places (llista d’espera) 
amb ajut europeu (els alumnes hauran de fer 
18 anys l’any de la mobilitat) 
 
Període de realització de les pràctiques: 
Inici 2a setmana de juny 2020 
31 dies de pràctiques . 
Durant aquest període l’alumnat realitzarà part 
del mòdul Formació en Centres de Treball (FCT), 
pràctiques a l’empresa. 
 
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 a OSNABRÜCK (Alemanya) 
 Erasmus+ (VET)  KA102 i KA103 

Per Grau Mitjà i Superior 
 
Projecte que es realitza amb la coordinació dels SSTT 
del Departament d’Ensenyament de Lleida i el Lankreis 
d’Osnabrück.  
http://www.osnabruck.de/english.html  
 
Període de realització de les 
pràctiques  
 
Juny i juliol de 2020 
 
 Durada:2 mesos aprox. 
 
Preparació lingüística en alemany (gratuïta): Es fan 
classes al nostre institut 6 a 8 hores/ a la setmana  
impartides per un professor nadiu.  
 
places GS  1 a 2  amb ajut europeu  
 
 
Els viatges d’anada i tornada fins a Osnabrük seran  a 
càrrec de l’alumne . Les beques tenen diferent import 
per als alumnes de GM i GS. El programa preveu 
activitats culturals gratuïtes els divendres per la tarda  i 
classes d’alemany  durant l’estada a un cost mínim. 
 
Cost de compromís de l’estada de l’alumnat. Es 
realitzaran 2 pagues i senyals de 50 € com a 
compromís  


