
CRITERIS DE SELECCIÓ DE CANDIDATS D’ESO A LA MOBILITAT ERASMUS+

Els alumnes interessats a formar part en les mobilitats relacionades amb el projecte

Erasmus+ d’aquest curs hauran de participar en el procés de selecció. Durant aquest

procés els candidats seran baremats a partir dels apartats que s’indiquen a continuació. Els

alumnes amb la puntuació més elevada seran els seleccionats per participar en les

mobilitats, i els que no obtinguin la plaça passaran a formar part d’una llista d’espera.

En cada curs acadèmic, es convocaran places per a diversos projectes, pert tant, cada un

del projectes estarà lligat a un procés de selecció independent un de l’altre.

En qualsevol cas, els alumnes que hagin estat sancionats amb amonestacions o tinguin una

conducta inapropiada durant el curs, queden exclosos d’aquest procés de selecció.

Apartats de criteris de selecció:

1. INFORME D'IDONEÏTAT I MADURESA DE L’ALUMNAT
- puntuació màxima: 3 punts

- valoració per part del claustre

Els ítems es valoren entre 0-5 punts
(0 = la pitjor valoració)

PUNTUACIÓ

1. Capacitat d’integració/
relació dins el grup

2. Capacitat d’adaptació a
noves circumstàncies

3. Capacitats de resposta
davant situacions adverses

4. Hàbits de vida i higiene
saludable

5. Responsabilitat

6. Serietat i puntualitat

7. Respecte cap al professorat

8. Participació en activitats del
centre



2. Carta de motivació
- puntuació màxima: 1 punt

- l’alumnat interessat a participar en la mobilitat haurà de redactar una carta explicant

la seva motivació

- a continuació s’indiquen alguns dels punts que s’haurien de mencionar:

● Quins beneficis creus que obtindràs d’aquesta experiència?

● Quin creus que és el teu domini de la llengua anglesa/alemanya?

● Què creus que pots aportar com a persona en aquest projecte?

● Gaudeixes de viatjar i conèixer  llocs nous?

● Has participat en un altre viatge d’intercanvi? En cas afirmatiu, quina ha estat

la teva experiència?

3. Possibilitat d’acollir
- puntuació màxima: 1 punt

- tendrà preferència al programa l’alumne/a que pugui acollir un estudiant  estranger

- en cas que l’alumne/a només seleccioni l’opció d’acollir (sense viatjar), tendrà

preferència a la següent convocatòria

pot acollir i viatjar 1 punt

només pot acollir 0.5 punt

només pot viatjar 0 punts

4. Expedient acadèmic:
- puntuació màxima: 1 punt

Es farà la mitjana de la nota dels cursos realitzats durant l’etapa de l'Educació Secundària

Obligatòria



nota mitjana ESO baremació

9-10 1 punt

7-8 0,75 punts

5-6 0,5 punts

0-4 0 punts

5. Valoració lingüística
- puntuació màxima: 2 punts

- el departament de llengua estrangera valorarà la competència comunicativa de

cada candidat/candidata. Aquesta valoració no està lligada a la nota de l’assignatura

de la llengua estrangera.

6. Adequació del perfil curricular del candidat/candidata a les característiques
específiques de la plaça

- puntuació màxima: 2 punts

- valoració per part del claustre

Els alumnes que participen en aquest procés de selecció, estaran sotmesos a una

baremació a partir de les característiques concretes de cada un dels intercanvis. Es tindrà

en compte entre d’altres el següents aspectes:

● alumnat amb poques oportunitats i/o risc d’exclusió social

● optativa/edat/sexe

● interès pel projecte

CAUSES D’EXCLUSIÓ DEL PROGRAMA:

● sol·licitud fora termini/o documentació incompleta

● no assistir a TOTES les activitats i reunions programades

● amonestació per mala conducta una vegada seleccionat


