
   

 

 

CALENDARI ERASMUS + / FPB i CFGM / CURS 19-20 
 
Convocatòria d'ajudes Erasmus+ Formació Professional 2019-2020 per a realitzar pràctiques a           
empreses de la U.E. en el marc del Projecte Erasmus EuroFP Balears V             
(2019-1-ES01-KA102-063739). 
 

Dimecres, 
27  de novembre de 2019 

Reunió informativa inicial Assistir a l’activitat de difusió 

Dijous, 
28 de novembre de 2019 

Obertura del termini 
d’acceptació de sol·licituds 

Realitzar formulari on-line 
adjuntant CV i ML Europass en 
anglès i autoritzacions pertinents 

Diumenge, 
8 de desembre de 2019 

Tancament del termini 
d’acceptació de sol·licituds 

Realitzar formulari on-line 
adjuntant CV i ML Europass en 
anglès i autoritzacions pertinents 

Dilluns, 
9 de desembre de 2019 

Publicació del calendari 
d’entrevistes individuals 

Revisar el calendari al taulell 
d’anuncis o a la web 

Dimarts, 
10 de desembre de 2019 

Celebració de les entrevistes 
individuals 

Assistir a l’entrevista amb la 
comissió de selecció 

Dimecres, 
11 de desembre de 2019 

Publicació del llistat 
provisional. 

Consultar les llistes provisionals 

Dimecres, 
11 de desembre de 2019 

Inici del període de 
reclamacions 

Realitzar la reclamació si escau 

Dijous, 
12 de desembre de 2019 

Publicació de les llistes 
definitives 

Consultar les llistes definitives 

Abans de l’estada Curs de preparació lingüística i 
cultural 

Cursar un mínim de 30 hores en 
la plataforma OLS (només 

alumnat de grau mitjà) 

Tercer trimestre 
 

Estada Realitzar l’estada d’FCT a 
l’estranger i lliurar la 

documentació requerida 

 
Per més informació, consultau la web http://www.iesfelanitx.cat/erasmus-2/ o feis la vostra           
consulta a l’adreça erasmus@iesfelanitx.cat 
 

El proyecto 2019-1-ES01-KA102-063739 EuroFP Balears V está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El                 

contenido de publicación es responsabilidad exclusiva del IES Felanitx y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la                    

Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
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