
 
 
 
 
Criteris de participació a l’Erasmus+ 
 
Els beneficiaris del Projecte Erasmus a l’Escola Sant Lluís són l’alumnat de 3r d’ESO de forma prioritària i 
per defecte. Això no significa la participació directa ja que hi ha uns criteris de selecció que cal complir per 
tal d’assegurar que l’alumne/a de 3r ESO està en condicions de fer l’intercanvi. Aquestes condicions 
personals han de complir-se de tal manera que sigui profitosa la seva participació, tant per a l’alumne/a 
mateix, com per a la resta d'alumnes de les dues nacionalitats, com per als dos centres escolars que hi 
participen i també per a la continuació del projecte 
 
Aquests criteris de selecció es descriuen a continuació. En cas que no s’arribi al mínim de puntuació, un 
cop feta la primera selecció, l’alumnat de 2n d’ESO serà convocat per a formar-ne part i passarà pels 
mateixos criteris de selecció. Tot i això, en el cas de 2n d’ESO, la part de l’entrevista només es farà en 
cas que les respostes de la part escrita dels criteris d’aspecte personal s’hagin superat.  
 
La comissió de selecció està formada pels tutors del grup de 3r d’ESO, la professora d’anglès i el cap 
d’estudis de secundària. Els criteris de selecció són qualitatius i quantitatius i cal tenir en compte que la 
darrera decisió sobre la participació o no de l’alumne/a la tindrà l’equip docent de l’etapa d’ESO. 
 
 
Criteris d’aspecte personal 
 
Puntuació: 60%  
 
És un apartat eliminatori. En cas de no superar-ho, no es tindran en compte els criteris acadèmics ni 
lingüístics. Aquests criteris d’aspecte personal seran valorats a partir d’una entrevista individual i també a 
partir dels coneixements tutorials que l’equip docent té de l’alumne/a. 
 
Els criteris personals tindran en compte diversos aspectes, alguns dels quals es valoraran en l’entrevista 
personal. Caldrà demostrar competències intra i interpersonals en tots els punts següents per a formar 
part de l’intercanvi. En cas de no tenir mínimament assolits alguns d’aquests punts, el/la candidat/a no 
serà vàlid/a per a participar en l’Erasmus+. 
 

• Compliment de les normes del centre. Tracte respectuós cap als companys, professors i 
personal de l’escola i també cap a les instal·lacions. 

• Capacitat d’integració i flexibilitat. Adaptació a un entorn social diferent. Tenir les eines 
necessàries per conviure amb una família holandesa, entre les quals:  adaptació a horaris 
diferents, acceptació de menjars i àpats poc habituals als nostres, ser capaç d’adaptar-se al dia a 
dia estranger o solucionar conflictes acceptant  maneres de fer diferents a les nostres. Una 
empatia bàsica és requisit indispensable. 

• Motivació personal per a participar-hi. Tenir il·lusió, proactivitat i iniciativa personal per a tirar 
endavant el projecte. 

• Capacitat d’enfrontar-se a situacions diferents i tenir una actitud resolutiva dels possibles 
problemes apareguts. 

• Capacitat de treball en equip. Cooperació. Esperit de superació. 
• Aprofitament de recursos que l’Erasmus+ concedeix (econòmics, personals i materials). 
• Demostració d'autonomia i responsabilitat. 

 
 
Criteris acadèmics 
 
Puntuació: 20% 
 
Aquests criteris es basen en l'expedient acadèmic dels cursos acabats d'ESO.  
 
 
Criteris lingüístics 
 
Puntuació: 20% 
 
Aquests criteris es basen en el nivell d’anglès a partir de l'expedient acadèmic i una prova lingüística feta 
a classe. 


