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▪ Adquirir o millorar el coneixement de la llengua i la cultura del país d’acollida.

▪ Conèixer el sistema productiu i organitzatiu del teu sector en un país estranger.

▪ Adquirir una formació de qualitat que et permetrà diferenciar-te i ser 

competitiu en el mercat laboral.

▪ Obtenir un reconeixement oficial (EUROPASS) mitjançant la validació i  

l’acreditació de les competències adquirides en el període de pràctica laboral.
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El participant del projecte ha de realitzar 42, 90 o 100 dies de pràctiques en una empresa del seu 
camp professional en el país adjudicat. 

▪ La beca inclou una quantitat variable (en funció del país d’acollida) destinada a les següents 
despeses:

▪ Curs d’idioma online (OLS).

▪ Bitllets d’avió/tren.

▪ Pòlissa d’assegurances (Assistència 24h)
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PAÍS SUBVENCIÓ

Alemanya 275 €.

Itàlia 275 €.

França* 180/275 €.

Portugal* 180/275 €.

Polònia* 275/360 €.

* Variable en funció de la distància: origen i destí.



PAÍS 42+2 dies 91+2 dies 100+2 dies

Alemanya 2.392 € - 5.176 €

Itàlia 2.392 € 4.744 € 5.176 €

França 2.392 € 4.744 € 5.176 €

Portugal 2.392 € 4.744 € 5.176 €

Polònia 1.998 € 3.958 € 4.318 €

* Variable en funció de la distància: origen i destí.
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Dates i terminis Curs 2020-2021

Setmana del 18 al 22 de 

gener.
Presentació del Power Point informatiu a cada grup /classe

12 de febrer
Lliurament de sol·licituds a recepció ( Neus Masnou). (Data límit 12 de febrer

2021)

Mes de febrer 
Selecció dels beneficiaris: proves d’idiomes, entrevistes, ...

Enviament de tota la informació mitjançant correu electrònic.

5 de Març Publicació de l’alumnat seleccionat: Plataforma Sallenet de la Salle Manlleu

15 de març
Assignació de destins entre l'alumnat seleccionat.

Organitzacions de viatges, allotjaments assegurança, ...

19 d’abril

Firma d’acords de col·laboracions.

Reunions informatives amb l’alumnat seleccionat.

Inici de la formació lingüística OLS.

19 juny Sortida als llocs de destí.

Juny - Setembre. Seguiment de l’alumnat. Contacte amb socis d’acollida.



ESO – BATXILLERAT – CICLES FORMATIUS

manlleu@lasalle.cat | 93 850 60 64 | www.lasallemanlleu.cat 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

https://www.facebook.com/lasallemanlleu.cat
https://www.instagram.com/lasallemanlleu/
https://www.linkedin.com/company/la-salle-manlleu
https://twitter.com/lasallemanlleu

