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Què és el programa Erasmus+?

Què aporta l’Erasmus+? Quins objectius té?

El programa Erasmus+ és un programa de la Comissió Europea que promou l’intercanvi i cooperació entre institucions educatives europees.
L'institut realitza mobilitats des de 1995, amb el que
aleshores s’anomenava el programa Leonardo. Actualment, i després de la integració de diferents
programes de mobilitat, el programa engloba les
diferents etapes educatives de l’alumnat, anant des
de l’educació primària fins als estudis superiors.

Per als participants del programa creiem que el programa Erasmus+ és una experiència de vida. A més
de la millora en les competències comunicatives i
professionals dels participants, creiem que és una
ajuda important pel desenvolupament personal i
social de l’alumnat, amb una important incidència
en el desenvolupament de l’autonomia, responsabilitat i la iniciativa dels participants, entre d’altres.

Existeixen tres tipus d’accions de mobilitat: les mobilitats de persones per motius d’aprenentatge, les
accions de cooperació per a la innovació d’intercanvi de bones pràctiques destinades a centres educatius i les accions de suport a la reforma de polítiques
educatives. Actualment, l’institut realitza mobilitats
amb l’alumnat de cicles de grau mitjà, de grau superior i estades formatives de professorat.

Qui pot participar del programa Erasmus+?
Actualment, tot l’alumnat del centre pot participar
del programa Erasmus+. Realitzem mobilitats de
pràctiques amb l’alumnat tant de grau mitjà com
de grau superior i, en aquest darrer curs, hem iniciat relacions per incorporar també l’alumnat del
PFI (Programes de Formació i Inserció) al projecte
de mobilitat de l’Institut Provençana.

El programa Erasmus+ té uns objectius ambiciosos
a nivell europeu: pretén millorar l’ocupació, la cohesió social i impulsar la innovació alhora que enfortir
la identitat europea i promoure la ciutadania activa.
El nostre institut pretén contribuir a aquests objectius generals oferint una educació superior i formació professional de qualitat, que permeti l’aprenentatge al llarg de la vida, així com contribuir a la
reducció de l’abandonament escolar i promoure els
estudis superiors, mitjançant relacions de cooperació de qualitat que permetin noves oportunitats
professionals al nostre alumnat.

També realitzem estades formatives de professorat
i hem acollit, en diverses ocasions, a professorat estranger que ha vingut al centre a fer una formació
job shadowing.
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Des de quan hi participeu al vostre centre?
Quins resultats obteniu?
El nostre centre té una clara vocació europea. Vam
ser un dels primers centres de Formació Professional que va participar enviant i rebent estudiants.
Realitzem accions de mobilitat internacional des
del 1995, quan es van iniciar les mobilitats de Grau
Superior a Toulouse (França) i, a partir de 1999, es
van ampliar a Ancona (Itàlia) i Derry (Irlanda del
Nord) en el que aleshores s’anomenava el programa Leonardo da Vinci.
Al llarg dels anys s’han anat ampliant les relacions
amb altres centres homòlegs i s’han dut a terme
diferents projectes de mobilitat. Un dels projectes
amb major trajectòria és el que es va iniciar al 2011,
quan el centre es va incorporar a la xarxa Netinvet,
que ens ha permès realitzar intercanvis d’estudis i
de pràctiques amb diversos instituts francesos.
Amb el temps s’ha anat ampliant l’oferta de l’Erasmus+ a les diferents famílies professionals del centre i incorporant els cicles de grau mitjà al projecte
de mobilitat de l’institut.
Considerem que la participació al programa Erasmus+ millora les oportunitats professionals de
l’alumnat i contribueix al seu desenvolupament
personal i social, fet que podem constatar quan
l’alumnat ens explica les experiències viscudes a la
tornada a l’institut.

Alhora, l’establiment de relacions amb empreses
estrangeres permet ampliar el mercat d’oportunitats de l’alumnat i conèixer pràctiques professionals
d’altres entorns, i l’intercanvi d’experiències educatives també permet la millora de la pràctica docent
del professorat de l’institut.
Creiem que tot això beneficia no només als participants directes de la mobilitat sinó també al conjunt
de l’alumnat del centre.

Com trobeu les empreses estrangeres acollidores?
La recerca d’empreses es fa gràcies a la col•laboració d’altres centres europeus homòlegs al nostre i
altres institucions educatives regionals dels països de destí, que faciliten la recerca d’empreses de
pràctiques per a l’alumnat. Una vegada disposem
del contacte ens posem en contacte amb les empreses per a gestionar la mobilitat i concretar les
activitats que haurà de realitzar l’alumnat durant la
seva estada.
Cal dir que, actualment, i degut a la incertesa en
la mobilitat internacional generada per la pandèmia de la Covid-19, hem utilitzat empreses intermediàries per a la recerca d’empreses de pràctiques.
En aquests casos, la gestió de la mobilitat és pràcticament la mateixa, amb l’única diferència que l’intermediari no actua com a centre de referència per
a l’alumnat durant la seva estada.

Què suposa el programa per a l’alumnat que
fa l’Erasmus+?
Com ja hem comentat, l’Institut Provençana té
una clara vocació internacional i europea i aposta
per la participació en projectes de mobilitat, ja que
creiem que és una oportunitat per a l’alumnat, però
de la que també en surt beneficiada el conjunt de
la comunitat educativa.
L’alumnat que realitza una mobilitat millora les seves competències, però la recepció d’alumnes estrangers també permet beneficiar-se del programa
a la resta d’alumnat del centre.
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Com s’avalua l’estada de l’alumnat? Es tracta La participació als projectes de mobilitat no només
de dur a terme les pràctiques del cicle for- s’adreça a l’alumnat sinó que també permet la parmatiu a l’estranger o té en compte altres as- ticipació del professorat i altre personal del centre.
pectes?
Quina n’és la vostra valoració?
Principalment realitzem mobilitats de pràctiques,
i aquestes es poden realitzar en dues modalitats
diferents. D’una banda, l’alumnat realitza les pràctiques a l’estranger com a part de la formació del
cicle que està cursant, és a dir, com a part del mòdul professional de FCT (Formació en Centres de
Treball) i, per tant, en aquest cas l’alumnat segueix
l'avaluació amb l’aplicatiu habilitat pel Departament d’Educació, que dona un total reconeixement
de l’estada formativa.
L’altra opció és la realització de pràctiques per part
dels alumnes que ja s’han graduat del cicle. En
aquest cas, l’avaluació de l’alumnat es realitza directament amb el tutor d’empresa on l’alumne realitza
les pràctiques.
En tots dos casos es realitza un seguiment de les
pràctiques de l’alumnat a través del tutor o tutora
de l’empresa, que és qui fa l’avaluació de les pràctiques. En cas que l’avaluació sigui satisfactòria
l’empresa de pràctiques emet un certificat d’aprofitament per a l’alumnat i, una vegada finalitzada
l’estada, gestionem el Document de Mobilitat Europass: document tipificat utilitzat a tot Europa que
permet registrar formalment les capacitats i competències obtingudes per una persona durant un
període de formació realitzat en un altre país europeu o altres països associats al programa Erasmus+.

A l’Institut Provençana valorem molt positivament
la participació al programa Erasmus+. Les experiències de mobilitat realitzades sempre enriqueixen
les persones que hi participen i la seva valoració és
positiva.
Com a centre també considerem que l’establiment
de relacions transnacionals i l’obertura del centre a
Europa i a la resta del món aporta i enriqueix l’experiència educativa del nostre alumnat i l’experiència
professional del professorat del centre, per això esperem continuar participant del programa i millorar i ampliar les accions de mobilitat que realitzem.
...
Pel que fa a l’Erasmus+ i a la mobilitat internacional hi hauria molts aspectes en els que ampliar la
informació. Així que només volem donar les gràcies
per l’oportunitat de donar a conèixer els projectes
de mobilitat de l’institut. Animem a tot l’alumnat a
preguntar al seu centre educatiu si tenen projectes
internacionals i a participar-hi. Restem a la vostra
disposició per a qualsevol inquietud que tingueu al
respecte.

A qui recomaneu participar en aquest programa?
Tot l’alumnat del centre pot participar del programa de mobilitat del centre. Principalment recomanem la participació a aquell alumnat interessat en
ampliar les seves competències professionals en un
context internacional. Es requereixen uns coneixements lingüístics mínims de la llengua en què es
realitzi la mobilitat (principalment d’anglès o francès), així com un bon expedient acadèmic però, sobretot, mostrar interès per conèixer altres realitats
culturals i professionals d’àmbit europeu.
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Erick
Estudiant del segon curs del cicle formatiu de grau
superior de Comerç internacional a l’institut Provençana, on també he cursat el cicle de grau mig
d’Activitats comercials en format dual. Acabo de fer
les practiques formatives a l’estranger. Estic molt
content de la meva trajectòria.

Qui et va parlar de l’Erasmus+?

Com ha estat la teva experiència?

La meva professora del primer curs del cicle de Comerç internacional.

Vaig estar d’Erasmus+ durant 2 mesos i la meva experiència ha estat fenomenal, malgrat no sempre
ha estat tot fàcil. Encara que el castellà s’assembli
a l’italià, he tingut dificultats amb l’idioma. Sorprenentment, m’he integrat amb facilitat al lloc de treball, he tingut molta sort perquè totes les persones
de l’empresa era molt acollidores. L’empresa estava
a un petit poble d’Itàlia que té per nom Offida, situat a la regió de Marche.

Un dia estàvem fent una classe de treball pràctic i aquesta professora ens va preguntar que què
teníem pensat fer en el futur, referint-se a un cop
ja acabat el cicle. La majoria dels companys estaven interessats en cursar formació dual, jo inclòs.
Aquesta tutora es va sorprendre al saber que cap
no estava interessat en saber si hi havia programes
de mobilitat (pràctiques a l’estranger). Ens va explicar en detall la importància de la mobilitat, especialment per a estudiants de comerç internacional
i, també, els beneficis que comporta. Ens va estar
explicant anècdotes d’antic alumant seu que havia
tingut aquesta experiència i que sempre havia estat positiva.
Finalment, els seu discurs em va fer reflexionar i
vaig veure el potencial del programa: una experiència acadèmica i immersiva.
Després d’algunes setmanes el nostre tutor i aquesta professora ens van presentar l’Erasmus+, en
aquell moment vaig saber que era una oportunitat
que no podia deixar escapar.

Vaig treballa a dues àrees de l’empresa, la vinoteca
‘‘Ciù Ciù’’: al ‘’Showroom’’ i a l’oficina. Al showroom
preparava les degustacions de la clientela i presentava vins del catàleg. A l’oficina contactava amb distribuïdores de països, en el meu cas, d’Alemanya, i
hi intentava establir relaciones comercials.
L’estada es formalitza en un conveni, que ha gestionat el Xavier Mudarra, del departament de Mobilitat
de meu institut, el Provençana.
El programa Erasmus inclou un suport econòmic.
En el meu cas, ha estat de 750 euros aproximadament, entre els dos mesos de la meva estada.

Per quins motius vas decidir participar-hi?
El principal motiu era viatjar. Sempre m’ha entusiasmat el turisme. He pogut visitar Roma i molts
altres llocs emblemàtics d’Itàlia.
Aprendre també n’ha estat un motiu cabdal. I he
après moltíssim, perquè he tingut l’oportunitat
d’envoltar-me de professionals de l’exportació. He
après sobre la filosofia del vi i he conegut molta
gent!
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Has pogut escollir el país? I l’empresa? Quins Què diries els a estudiants que encara s’ho
requisits t’han demanat?
pensen?
Escollir el país on faràs la teva estada és una decisió
important, però realment dependrà de las empreses on vagis a treballar. Pots tenir sort o no.

Crec que us he donat suficients raons per fer-ho,
però si encara esteu dubtant, només diré que les
oportunitats volen!

En el meu cas érem tres companys que volíem fer
l’Erasmus i trobar una empresa que ens acollís a
tots tres. Cosa que no era fàcil de trobar. El professor del centre ens va dir que hi havia la possibilitat
de fer estades individualment, però nosaltres preferíem anar-hi tots junts per tal d’abaratir despeses
i poder estar més segurs. Quan ens van comentar
les opcions, no hi havia cap empresa que acollís a
tres estudiants de manera simultània. Quan vaig fer
l’entrevista amb l’empresa els vaig preguntar si podien acollir a tres estudiants ja que teníem previst
fer-ho conjuntament. Finament, hi van accedir.
Quant a requisits, el perfil més adequat per a poder
ser escollit per fer l’Erasmus és: bon nivell d’anglès,
bona actitud i tenir bones notes. D’entre els tres criteris, el més important, segons el nostre centre, és
l’actitud.
També és imprescindible tenir estalvis per situacions d’emergència, perquè la beca Erasmus pot
ser més aviat minsa.

A qui recomanaries fer l’Erasmus+? Per què?
Òbviament a tothom. És es una oportunitat molt
interessant i, si hi pots anar amb companys o amics,
molt millor. Són records que et marcaran de per
vida. Ho recomano perquè té molts avantatges, especialment en l’àmbit laboral ja que el teu currículum serà molt més interessant.

Quina és la teva valoració de l’experiència?
Molt positiva. Ha estat la primera vegada que he
viscut sol, sense els meus pares. Fins i tot va ser la
primera vegada que volava en un avió per a una de
les companyes!
Definitivament, una experiència inoblidable
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Victoria Chavanel González

He finalitzat el cicle formatiu de grau mig d’Activitats Comercials de la família professional de Comerç
i màrqueting a l’Institut Provençana de L’Hospitalet de Llobregat. He fet una estada de pràctiques a
l’estranger. Aquest curs 2021-2022 començo el Cicle
Formatiu de Grau Superior de Comerç Internacional

Qui et va parlar de l’Erasmus+?

Qui ha gestionat el conveni?

Va ser la tutora del meu curs que ens va parlar a tota
la classe i en una classe de tutoria el responsable
de Mobilitat Erasmus+ ens va fer una exposició més
àmplia per resoldre qualsevol dubte.

El conveni va ser gestionat per l’Institut Provençana
i l’Institut Nervir de Vilarreal.

Per quins motius vas decidir participar-hi?
Es va presentar com a una oportunitat per créixer
personalment i professionalment i la vaig voler
aprofitar.

Com ha estat la teva experiència?

L’Erasmus+ inclou suport econòmic?
Sí, una beca d’ aproximadament 1.800 € per cobrir
despeses.

L’Estada estava remunerada?
No. Hi ha l’aportació del suport econòmic del propi
programa. No tothom rep la mateixa aportació. Hi
ha algunes diferències.

Sense cap mena de dubte, molt satisfactòria i gratificant.

On has anat?
Vaig anar a Portugal, a la població de Vilarreal, situada a 90 quilòmetres de la ciutat d’Oporto.

A quina empresa?
Vaig tenir la sort de col•laborar amb una gran empresa portuguesa del sector de l’automòbil anomenada MCoutinho i amb serveis de venta i reparació
multimarca.

Què hi has fet?
A MCoutinho vaig passar per tots els departaments
de l’empresa com a becària i veient el funcionament del departament de vendes, recepció, peces,
taller, etc.

Per quan de temps?
La meva estança va tenir una durada aproximada
d’un mes.
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Descriu la teva experiència.

A qui recomanaries fer l’Erasmus+?

Ha estat una experiència on m’he sentit acompanyada pels treballadors de MCoutinho al llarg de totes les funcions que he desenvolupat, la qual cosa
m’ha permès aprendre l’operativa de totes les àrees
com són la comercial, l’administració, l’atenció al
client i les vendes, per fer-me sentir una persona
competent i reforçar la meva confiança com a professional.

A tothom que tingui l’oportunitat i pugui fer-ho.
Malgrat el tràmit de la sol•licitud a presentar en anglès val la pena i no s’ha de deixar passar per mandra.

L’experiència ha estat més gratificant al portar associada un curs de portuguès, que m’ha donat
l’oportunitat d’aprendre l’idioma i entendre-ho
pràcticament tot al 100%.
En el terreny personal, he après a ser més independent, autònoma i, alhora, més responsable a l'haver
estat lligada a un horari laboral. També he pogut
conèixer gent en un país acollidor i immillorable. Ho
recomano a tothom que ho pugui fer.

És una experiència becada que aporta molta experiència i coneixements en un entorn professional i
et fa créixer com a persona al desenvolupar-te en
un país estranger fent nous amics.

Quina és la teva valoració de l’experiència?
Immillorable.
Repetiria l’experiència en un altre país per a adquirir més coneixements i descobrir altres cultures.

Has pogut escollir el país?
No, pel problema de la Covid-19. Aquest any no es
podia accedir a alguns països. A la presentació del
projecte Erasmus+ ens van dir que hi havia la possibilitat de fer l’estada a altres països com Països Baixos o Italià.

Per accedir a l’Erasmus+, hi ha el requisit de
les notes?
Sí, ja que accedir al programa Erasmus implica tenir un bon expedient acadèmic i una bona valoració
del claustre de professors.

I cal el requisit de l’idioma?
Un dels requisits per a poder accedir al Programa
Erasmus+ és tenir un bon nivell comunicatiu de
llengua estrangera. La sol•licitud i documentació a
presentar ha de ser en anglès.

Hi ha altres requisits?
En el meu cas, tenir aprovat el cicle que estava cursant i haver obtingut el títol d’Especialista.
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Javier Chavanel Pastor
Pare de Victoria Chavanel González, estudiant del
Cicle Formatiu de Grau Superior de Comerç Internacional a l’Institut Públic Provençana de L’Hospitalet de Llobregat.

Qui et va parlar de l’Erasmus+?

Té cost econòmic?

Va ser la meva filla qui hem va comentar la possibilitat de fer una estada a un país estranger, però no
ho tenia molt clar. La vaig animar des de el primer
moment, perquè els seus resultats acadèmics eren
bons, i li vaig donar suport per presentar la documentació per fer la sol•licitud.

En el nostre cas, per a la família no ha tingut cap
cost econòmic, ja que la beca Erasmus+ ho ha cobert absolutament tot. Però no sempre la beca cobreix totes les despeses de l'estada i la família ha de
fer una aportació econòmica.

Què us va convèncer del programa Erasmus+?
Ens va donar seguretat que fos una experiència on
l’Institut donava suport i acompanyament i era una
oportunitat per posar en pràctica els coneixements
adquirits del cicle i fer una estada a l’estranger en
una dinàmica de vida laboral i adulta per agafar autonomia personal i responsabilitats.

Quina n’és la vostra valoració com a família?
Molt satisfactòria.
En cap moment hem tingut la sensació d’haver-nos
de preocupar per res, . lLa comunicació amb la nostra filla ha estat immediata gràcies a la tecnologia
i també el suport de l’ Institut ha estat disponible
en tot moment. La sensació que ens ha transmès
la nostra filla, en acabar l’estada, ha sigut de plena
satisfacció.

És una bona opció per l’alumnat de cicles
formatius?
Per descomptat és una bona opció per l’alumnat de
cicles formatius. Els hi aporta autoestima i seguretat en l’aplicació dels seus coneixements i capacitat
per saber viure autònomament i créixer com a professionals i com a persones.

Què és el que més us ha agradat?
Veure la capacitat de convivència de la nostra filla
i de com ha sabut gestionar el viatge i la seva vida
individualment.

I el que menys?
No hem trobat cap pega, tot ha anat perfecte i en
tot moment hem estat informats del projecte i en
contacte amb l’ Institut.

Altres comentaris.

Què li ha aportat, a la vostra filla?
Sobretot vida autònoma, independència personal,
responsabilitat, confiança en les seves competències professionals i obertura de ment a noves cultures i possibilitats de sortides ocupacionals més enllà
de les nostres fronteres.

Hauria de ser un programa amb possibilitat de què
el poguessin fer més alumnes, ja que és una porta
oberta a l’experiència i el món laboral que motiva
als nostres fills a continuar la seva formació.

Què us ha implicat com a família?
La veritat és que pràcticament no hem hagut
d’aportar res. Tots els preparatius els ha organitzat
el propi Institut i els mateixos alumnes.
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Notícies sobre FP (Monogràfic Erasmus+)
https://n9.cl/jmtfo

https://n9.cl/hvps6

https://n9.cl/v8nrg

https://n9.cl/kyy7z

https://n9.cl/ykgu9

https://n9.cl/6jwfi

https://n9.cl/9ezqg

https://n9.cl/rrjp0

https://n9.cl/ouxms

https://n9.cl/1o0l9
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