Sol·licitud de l'alumne
En/Na …............................................. nascut el …..................... amb DNI núm. …............................, i domicili al carrer
…............................................................. amb CP …..........., alumne de l'IES Francesc de Borja Moll , on curs els
estudis del cicle formatiu de …..................................................
EXPÒS:
1. que estic interessat a realitzar pràctiques formatives dins del programa Erasmus+, a una empresa o a empreses de la
Unió Europea.
2. que em compromet a aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el funcionament de
l'empresa d'acollida
3. que em compromet a participar en les activitats de difusió del projecte que l'IES Francesc de Borja Moll i/o la
Conselleria d'Educació i Cultura i/o la direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional organitzin,
sempre que els meus compromisos laborals m'ho permetin
4. que em compromet a elaborar els informes de seguiment i finals (avaluació inicial i final d'idiomes, curs d'idioma,
qüestionari Mobility tool), i a aportar, un cop finalitzada l'estada, tota la documentació (certificats d'empresa,
compromís de qualitat, proposta formativa, documents de viatge i estada)
5. que estic assabentat, tal i com està escrit a la normativa adient, si una vegada concedida l'estada, per motius personals
i no justificats, no la duc a terme i torn abans d'acabar-la, m'hauré de fer càrrec de les despeses produïdes.
6. que estic assabentat que es reconeixerà l'estada com part de les FCT sempre que hagi estat avaluat com Apte pel tutor
del centre i hagi acomplit el que s'ha establert al contracte.
Per això,
SOL.LICIT:
Formar part del procés selectiu corresponent al projecte Erasmus+ de l'IES Francesc de Borja Moll

Signatura:

Vist i plau
(Pare, mare o tutor legal, en el cas de ser menor d'edat)

Nom i llinatges:
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Documentació aportada

□ Expedient acadèmic
□ Acreditació lingüística
□ Certificat d'assumptes socials
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