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CRITERIS DE SELECCIÓ ALUMNAT PER PARTICIPAR EN 

PROJECTES DE MOBILITAT INTERNACIONAL 
 
Per a poder participar en Projectes de Mobilitat Internacional, els criteris de selecció 
dels candidats seran els següents: 
 
 
1. EXPEDIENT ACADÈMIC DE L’ESTUDIANT: 

 
La nota mitjana de l'expedient acadèmic es calcularà fent una suma ponderada de la 
qualificació obtinguda en els diferents mòduls o crèdits dividida pel nombre total 
d’hores dels mòduls o crèdits cursats. Les assignatures convalidades no computaran 
en el càlcul de la nota mitjana. La baremació segons la nota mitjana serà: 
 
De 5,00 punts fins a 7,50 punts 1,00 punts 
De 7,51 punts fins a 10 punts 1,50 punts 

 
 
2. ACREDITACIÓ DEL NIVELL D’IDIOMES: 

 

S’hauran de lliurar a la Secretaria del centre els certificats oficials que acreditin el 
coneixement de llengües. La baremació segons el nivell acreditat serà: 
 

Nivell A1 o A2 0,50 punts 
Nivell B1 1,00 punts 
Nivell B2 2,00 punts 
Nivell C1 3,00 punts 

 
 
3. CONSIDERACIÓ DE L’EQUIP DOCENT: 

 

L’equip docent donarà la seva opinió i valoració sobre la idoneïtat de l’alumne/a per 
participar en el Projecte de Mobilitat Internacional. Els punts a considerar seran: 
 

Qualsevol professor de l’equip docent del cicle al 
qual està matriculat l’estudiant podrà redactar una 
carta de recomanació. Aquesta carta s’haurà de 
lliurar al Coordinador de Mobilitat. 

fins a 2 punts 
(màxim 2 cartes) 

Competències professionals, personals i socials 
observables per l’equip docent. 

fins a 3 punts 
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4. ENTREVISTA PERSONAL: 

 

Si s’escau, es realitzarà una entrevista amb el 
coordinador de l’equip de mobilitat del centre amb 
l’objectiu de valorar la motivació i l’interès de 
l’alumne en participar en el Projecte de Mobilitat 
Internacional. 

fins a 5 punts 

 
 

A més dels criteris esmenats, cal considerar els següents punts: 
 

• Per poder participar en Projectes de Mobilitat Internacional, els candidats 
hauran d’obtenir una baremació igual o superior a 7 punts. 

 

• Si hi ha més demandes de places que les convocades, es tindrà en compte 
que l’alumne/a no hagi participat amb anterioritat en algun Projecte de 
Mobilitat Internacional. 

 

• Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent obtingut plaça en 
alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o 
hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegats a l’últim lloc de la 
llista de sol·licituds. 
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