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Programa Erasmus+.  
 

La Salle Manlleu 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 la 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 amb bon nivell d’anglès (B1 mínim) i bon expedient acadèmic podran fer les 
pràctiques a partir de la finalització del primer curs. També les podran realitzar un cop 
finalitzat el cicle formatiu, sempre que tinguin un bon nivell d’anglès. 
  
Escollim dos indicadors per mesurar la nostra participació en el programa Erasmus+. Seran 
els següents:   

- El nombre d’alumnes que s’han beneficiat de les estades a l’estranger. 
- L’enquesta per sondejar el grau  de satisfacció dels alumnes que han 

realitzat l’estada a l’estranger. 
Cal dir que el programa Erasmus+ ens pot beneficiar amb l’increment de matrícula. Aquest  
és un fet que no solament beneficia a tot el centre, sinó que també ajuda a augmentar el 
nombre d’alumnes que fan educació superior a la nostra comarca i aporta millors 
professionals a Osona.  
Tots els alumnes que facin estada a l’estranger, faran una  xerrada  informativa als alumnes 
de Cicles Formatius i Batxillerat per animar-los a provar aquesta experiència. 
 

 

Declaració de política Erasmus de La Salle Manlleu.  
 

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 i estades a l’estranger. Per als alumnes 
de segon cicle d’ESO, tenim programades estades en famílies de 8 dies a Irlanda (Etnnis),   
per als alumnes de quart d’ESO i primer de batxillerat estudis d’un trimestre a Irlanda. 
Incorporem també l’oferta del Batxillerat dual amb l’Entitat Academica per tal que els nostres 
alumnes al finalitzar segon de batxillerat tinguin la doble titulació de batxillerat: la d’Espanya 
i la dels Estats Units d’Amèrica. 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. 
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4. Portar a terme mobilitat d’alumnes durant els pròxims cursos (2018-2020). 
5. Incrementar les oportunitats de trobar feina a la Unió Europea. 

6. Descobrir diferents programes de pràctiques a Europa per millorar la nostra experiència 
actual a les empreses del nostre territori. 

7. Establir convenis de col·laboració amb empreses estrangeres per establir lligams amb 
altres centres europeus. 

 
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 és així, almenys el castellà ha de formar part del 
currículum, per poder 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 competitiva, 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 , 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, i així incorporar-ne de diferents dels nostres i potser més innovadors. 
 

En el cas dels Cicles Formatius de Grau Superior de Mecatrònica Industrial,  Producció en la 
Fabricació Mecànica i Informàtica, 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. 

 
D’altra banda, el nostre Cicle Formatius de Grau Superior d’Administració i Finances, ofereix 
als nostres alumnes la possibilitat de treballar com a estudiants en pràctiques en importants 
fàbriques alimentàries i industrials de la nostra comarca. Aquestes són importants en l’àmbit 
nacional i algunes tenen projecció internacional. Per tant, estem oferint pràctiques de qualitat 
que els prepararan per ser candidats competitius en aquest tipus de feina. 

 
 En l’actualitat, també treballem amb la línia de la Industria 4.0  per millorar les competències 
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professionals, tecnològiques, lingüístiques i tècniques.  
 
D’altra banda, amb la Fundació La Salle Centre de Formació en Noves Tecnologies 
constituïda per importants empreses de la comarca, l’Ajuntament de Manlleu, BBVA, i el 
propi centre educatiu, s’ofereix:  

- La maquinària i instrumental  per poder oferir la millor formació i adaptació a 
aquestes empreses. 

- Xerrades, taules rodones sobre la Indústria 4.0  
- Un cicle de xerrades emprenedoria amb l’acompanyament de l’entitat 

SECOT. 
 

Tot i que podem millorar la formació tecnològica i la modernització  de la formació en tots els 
seus punts, treballarem amb més èmfasi els següents: 
 
 
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 l’actualitat tenim molts estudiants de més de 30 anys que retornen a la 
formació per poder millorar la seva situació laboral dins l’empresa, optant a llocs més 
qualificats.  

 
Prioritat 2: Els nostres alumnes de cicles Formatius de grau Superior poden fer pràctiques 
en grans empreses de la comarca que són de nivell Internacional, com ara: Casa 
Tarradellas, Girbau, Tesem, La Farga Lacambra, Novatilu, Roquet, Mimcord; i també 
indústries 4.0 com:  Effitonix, Aumenta Solutions, Seidor... 

 
Prioritat 3: El nostre centre publica tota la seva oferta educativa, seguint el disseny curricular 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, www.gencat.cat. D’aquesta 
manera, qualsevol alumne pot conèixer tot el currículum específic de cada mòdul per saber 
si s’adapta als seus interessos o als estudis del 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  i l’última tecnologia en edició digital i d’Indústria 
4.0. 

 
Prioritat 5: Treballar amb empreses líders ens permet donar una formació de qualitat amb 
garanties, i poder oferir unes pràctiques en empreses sense cap despesa extra per als 
nostres  estudiants. Des del nostre centre s’assessora l’alumne per poder sol·licitar beques. 
La Carta Erasmus+ és també un altre factor que pot ajudar els nostres alumnes a optar a 
una mobilitat gratuïta o a un preu molt reduït. 
 


