DECLARACIÓ DE POLÍTICA ERASMUS
Propietari: Equip Directiu

Programa Erasmus+.
La Salle Mollerussa és titular de la Carta Erasmus+ i, per tal de donar a conèixer la nostra
política d’internacionalització, publiquem el fragment del Pla Estratègic de Centre referent a
aquest tema, juntament amb la Declaració de Política Erasmus del nostre col·legi.

Fragment del Pla Estratègic referent a Erasmus+.
L’Equip Directiu del centre aposta perquè el nostre col·legi dugui a terme projectes de
mobilitat. Concretament, volem animar els nostres alumnes de Cicles Formatius de Grau
Superior a participar en el programa Erasmus+ perquè puguin fer pràctiques en empreses
estrangeres arreu d’Europa.
Els alumnes faran aquestes pràctiques quan hagin acabat el cicle, ja que aleshores tindran
la base acadèmica, els coneixements tècnics i el nivell lingüístic suficients per poder realitzar
aquesta tasca adequadament i treure el màxim profit d’aquesta experiència. A més, si ja han
acabat el 2n curs, no hauran de perdre classes ni hauran de deixar a mitges les pràctiques
d’FCT (Formació en Centres de Treball).
L’indicador (marcador) que hem triat per saber si la nostra participació en el programa
Erasmus+ és un èxit serà el nombre d’alumnes que s’han beneficiat de les estades a
l’estranger. També podríem fer una enquesta per sondejar quants dels alumnes que tenim
es van matricular al nostre col·legi per les polítiques internacionalitzadores que oferim. Cal
dir que l’augment de matrícula és un fet que no solament beneficia tot el centre, sinó que
també ajuda a augmentar el nombre d’alumnes que fan educació superior a la nostra
comarca. Finalment, no descartem que algun dels alumnes que han fet les pràctiques a
l’estranger pugui fer una xerrada informativa als alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà i
Batxillerat per animar-los a provar aquesta experiència.

Declaració de política Erasmus de La Salle Mollerussa.
El nostre col·legi ha decidit que, de cara als pròxims anys, totes les etapes educatives del
col·legi haurien de dur a terme projectes de mobilitat. Per a l’ESO, s’han fet en anys passats
intercanvis amb col·legis de Lió (França) i cursos d’estiu a Anglaterra. Per al Batxillerat, es
va organitzar el curs passat un intercanvi amb Islàndia. Per a Cicles Formatius, estàvem
pendents d’obtenir la Carta Erasmus+ per tal de preparar algun tipus de mobilitat tant per a
Cicles Formatius de Grau Mitjà com per a Grau Superior.
Els següents objectius i prioritats són els que ens han portat a sol·licitar la Carta Erasmus+:
1. Incrementar i millorar la mobilitat de professors i estudiants.
2. Contribuir a l’aprenentatge per immersió de llengües estrangeres.
3. Millorar el coneixement d’altres cultures i estils de vida a través d’intercanvis.
4. Portar a terme mobilitat d’alumnes durant els pròxims cursos (2014-2020).
5. Incrementar les oportunitats de trobar feina a la Unió Europea.
Codi: Documents

Data del format: 02-09-2013

Pàgina 1 de 3

C/ Ferrer i Busquets, 17

25230-Mollerussa

E-mail: lasallemollerussa@lasalle.cat

Tel. 973 600 270

Fax 973 710 599

http://www.mollerussa.lasalle.cat

DECLARACIÓ DE POLÍTICA ERASMUS
Propietari: Equip Directiu
6. Descobrir diferents programes de pràctiques a Europa per millorar la nostra experiència
actual amb empreses del nostre territori.
Pel que fa als criteris per a l’elecció de la mobilitat dels nostres alumnes, tindrem en compte
els següents aspectes:
1. Idiomes que es parlen al país de destinació: l’anglès ha de ser la llengua oficial o la
primera llengua estrangera. Si no, almenys el castellà ha de formar part del currículum,
per assegurar que l’alumne pugui comunicar-se sense problemes.
2. L’especialitat que estudia l’alumne ha de correspondre a la de l’empresa o centre de
destinació.
3. L’àrea geogràfica de destinació ha de tenir una estabilitat social i política, a més d’un nivell
de vida similar al nostre.
4. La zona de destinació ha d’incloure diversitat de possibilitats empresarials, és a dir, ha
d’estar situada en una àrea molt competitiva i que asseguri que l’alumne disposa
d’instal·lacions i formació de primer nivell.
5. El centre de destinació ha de disposar de mitjans per millorar el nivell lingüístic de
l’alumne i aconseguir, així, una formació més completa.
Per als Cicles Formatius de Grau Superior d’Administració i Finances, i de Comerç
Internacional, hi ha tres objectius de mobilitat:
1. Millorar el nivell de fluïdesa en llengües estrangeres i descobrir altres punts de vista
culturals.
2. Treballar i tenir una formació real en sectors comercials diferents dels locals.
3. Millorar l’“input” o informació rebuda en empreses locals mitjançant programes de
pràctiques que són diferents dels nostres i potser més innovadors.
En el cas dels Cicles Formatius de Grau Superior de Sistemes de Telecomunicacions i
Informàtics, i d’Automoció, volem treballar tres aspectes:
1. Millorar tant la motivació per descobrir altres estils de vida com el nivell de fluïdesa en
llengües estrangeres.
2. Aprendre nous avenços tecnològics per convertir-se en un treballador més competitiu en
el seu sector.
3. Trobar noves oportunitats que li puguin conduir a tenir més opcions de treball.
Per altra banda, els nostres Cicles Formatius de Grau Superior d’Administració i Finances, i
de Comerç Internacional ofereixen als nostres alumnes la possibilitat de treballar com a
estudiants en pràctiques en importants fàbriques alimentàries de la nostra zona. Aquestes
són importants a nivell nacional i algunes tenen projecció internacional. Per tant, estem
oferint pràctiques de qualitat que els prepararan per ser candidats competitius per a aquest
tipus de feina.
En la situació econòmica actual, també treballem amb altres indústries dedicades a
l’exportació i la importació, és a dir, els coneixements lingüístics i tècnics en exportació i
importació també milloren en situacions reals.
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D’altra banda, oferim als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Sistemes de
Telecomunicacions i Informàtics pràctiques reals en el nostre propi canal de televisió
(QBIC.TV). Els nostres alumnes també es formen a Magical Lleida, que és un dels centres
de producció audiovisual més avançats d’Europa, gràcies al seu equipament i les seves
instal·lacions de màxima qualitat. Magical Lleida, www.magical.cat, ofereix als estudiants
una varietat de treballs relacionats amb la producció de programes, amb professionals que
tenen una llarga carrera en el món de la televisió i el cinema. També s’hi troben treballs de
producció com ara electricistes, muntadors, operadors, dissenyadors, tècnics... que poden
realitzar pràctiques especialitzades.
Tot i que pensem que podem millorar l’agenda de modernització en tots els seus punts,
treballaríem amb més èmfasi els tres primers.
Prioritat 1: El nostre col·legi cristià sempre ha facilitat a qualsevol estudiant amb problemes
econòmics la seva formació al nostre centre. També ampliem el tipus d’alumnat no
tradicional, ja que en la situació de crisi actual tenim molts estudiants de més de 30 anys que
actualitzen els seus estudis per tornar a entrar al mercat laboral. Hi ha alumnes
semipresencials que treballen i assisteixen a classe per reciclar els seus coneixements. Es
pacta un règim individual d’estudis per adaptar-nos a les seves necessitats i garantir-los una
formació de qualitat.
Prioritat 2: Els nostres alumnes de Comerç Internacional o d’Administració i Finances fan les
pràctiques en empreses de nivell nacional como ara Argal o Nufri, amb projecció
internacional. Allà poden aplicar els seus coneixements en situacions reals o simulades, amb
la qual cosa els estudiants reben finalment una educació integral. A les pràctiques que
realitzen els nostres alumnes de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, gaudeixen de
les instal·lacions de Magical Lleida (un dels centres multimèdia més complets d’Europa), on
es familiaritzen de les últimes tècniques de producció i edició digital.
Prioritat 3: El nostre centre publica tota la seva oferta educativa, la qual està dissenyada pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, www.gencat.cat, i qualsevol
alumne pot conèixer tot el currículum específic de cada mòdul per saber si s’adapta als seus
interessos o als estudis dels seu lloc d’origen.
Prioritat 4: El prestigi de les empreses involucrades ofereix als nostres alumnes un contacte
amb les necessitats reals de les empreses comercials i l’última tecnologia en edició digital.
Prioritat 5: Treballar amb empreses líders ens permet donar una formació de qualitat amb
garanties i unes pràctiques en empreses sense cap despesa extra per als nostres
estudiants. Des del nostre centre s’assessora l’alumne per sol·licitar beques. Demanar la
Carta Erasmus+ és també un altre factor que pot ajudar els nostres alumnes a optar a una
mobilitat a un preu molt reduït.
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