
PROCÉS DE SELECCIÓ ERASMUS+ 2018/2019

Jo _______________________________________________________, com a candidat del proceés de

seleccioé  Erasmus+ 2018/2019, si finalment quedo seleccionat per a una beca de

mobilitat a la Unioé  Europea, em comprometo a:

a) Ser respectuoé s amb totes aquelles persones amb les que compartireé  el períéode

de la mobilitat, sense importar la seva cultura, idioma, rerefons, geènere o religioé .

b) Treballar per un enriquiment personal propi a traveés d’aquesta experieència,

esforçant-me al maèxim per creé ixer a nivell personal i professional.

c) Ser conscient que represento el centre educatiu i el paíés durant l’estada de

praè ctiques a l’estranger, i que per tant em comportareé  d’acord amb la confiança

que s’ha dipositat en mi.

d) Escriure dos informes finals de l’experieència, un pel centre educatiu i un altre

per la Unioé  Europea.

e)  Escriure  la  ressenya  per  la  web  del  centre  i  la  difusioé  del  projecte,

proporcionant imatges.

f) Explicar la meva experieència a la tornada en les jornades de difusioé  de les

mobilitat del curs seguü ent.

He llegit i estic d’acord amb aquestes condicions i compromíés, i estic disposat/da

a assumir aquestes responsabilitats.

SIGNATURA:

C/ Sant Jeroni 1-3 (CRJ Mas Fonollar) 08921 Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
alberto@asociacionmundus.com / +34 680 25 82 48/ Skype: infomundus / asociacionmundus.com



CONSENTIMENT DEL/LA RESPONSABLE LEGAL PER A LA
PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA ERASMUS+ 2018/2019

*Signar  en  cas  que  el/la  participant  sigui  menor  d’edat  en  el  moment  de
presentar-se al proceés de seleccioé .

Jo, __________________________________________________ amb DNI ____________________________

com  a  Mare  /  Pare  /  Tutor/a  de  _______________________  inscrit  en  el  programa

Erasmus+ KA1, confirmo que he llegit  el  conveni que regula la mobilitat i  les

condicions del programa i AUTORITZO al meu filla/a a participar en tal mobilitat.

SIGNATURA DEL RESPONSABLE LEGAL:

C/ Sant Jeroni 1-3 (CRJ Mas Fonollar) 08921 Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
alberto@asociacionmundus.com / +34 680 25 82 48/ Skype: infomundus / asociacionmundus.com


