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ESTRATEGIA GLOBAL ERASMUS
IES PARE VITÒRIA
L'IES Pare Vitòria és una institució pública dependent de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana en què s'impartixen
ensenyances de caràcter oficial. Respecte als Cicles Formatius de grau
superior, actualment s'impartix el cicle “Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat”
de la família química.
Encara que som una institució amb un sol Cicle Formatiu de Grau Superior,
hem organitzat des del curs 2008/2009 13 mobilitats d'estudiants per a
pràctiques, totes elles finalitzades amb èxit.
El Programa Erasmus constituïx una oportunitat única perquè institucions de
xicoteta dimensió puguen millorar la seua estratègia d'internacionalització.
La preparació lingüística és un element fonamental per a garantir l'èxit en els
resultats de la mobilitat. No és possible aconseguir els coneixements,
capacitats i competències que es requerixen per a aconseguir els resultats
d'aprenentatge de les pràctiques sense tindre el nivell necessari de
coneixement de la llengua a utilitzar en el país d'acollida.
En la nostra institució s'estan promovent polítiques plurilingües tant a nivell del
professorat com dels estudiants, desenrotllant cursos per al professorat i
aplicant els coneixements adquirits en les ensenyances, impartint algunes
classes de diferents matèries en anglés.
L'objectiu principal que ens hem marcat per al Programa Erasmus és continuar
amb la promoció i realització de la mobilitat d'estudiants per a pràctiques i amb
les visites d'estudis que s'han realitzat i aprofitar l'experiència adquirida durant
estos anys per a poder iniciar mobilitat d'estudiants per a estudis, mobilitat de
personal per a docència, mobilitat de personal per a formació i visites
preparatòries, aplicant la millora contínua de la qualitat
Per a poder aconseguir este objectiu la institució adquirix els compromisos
següents:
•

Realitzar la mobilitat només en el marc dels acords previs entre les
institucions. Estos acords establiran les funcions i responsabilitats de les
diferents parts, així com el seu compromís amb els criteris de qualitat
comuna en la selecció, preparació, acollida i integració dels participants
d'una mobilitat. Contracte d'aprenentatge per als estudiants i un acord de
mobilitat per al personal validat per ambdós parts.
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•

•
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•

•

Prestar assistència i suport amb assessorament adequat als estudiants i al
personal, entrant i ixent per a organitzar el viatge, la recerca d'allotjament,
l'estada, assegurança; també ajudar els participants entrants a integrar-se
en la vida quotidiana de la institució.
Complir amb els principis de no discriminació arreplegats en el projecte
educatiu del centre, promoure la igualtat entre hòmens i dones, el respecte
i el diàleg intercultural, la defensa dels drets humans i la democràcia, i
augmentar la lluita contra l'exclusió en totes les seues formes, incloent el
racisme i la xenofòbia, i garantir la igualtat d'accés i oportunitats als que ens
arriben i que ixen al altres països.
Proporcionar suport lingüístic adequat als participants que arriben i que ixen
i assegurar que els nostres alumnes estiguen ben preparats per a la
mobilitat, i han aconseguit el nivell necessari de competència lingüística
Reconéixer les activitats satisfactòriament acabades, mobilitats d'estudi i els
períodes de pràctiques en termes de crèdits atorgats (ECTS). Les
pràctiques que realitzen els nostres alumnes en empreses estrangeres
seran reconegudes amb l'obtenció del títol corresponent i s'acompanyaran
dels documents estàndard de reconeixement europeu El sistema de crèdits
europeus (ECTS), el Document de Mobilitat Europass i el Suplement de
Diploma.
Difondre les activitats Erasmus i complir amb la Declaració de Política
Erasmus (EPS), publicant tots els documents en la nostra pàgina Web, i en
altres mitjans de comunicació com a cartells, díptics, etc..., actualitzant
periòdicament el catàleg de cursos.

La participació de l'IES Pare Vitòria en el Programa Erasmus 2014-2020 del
nostre Cicle de Grau Superior de Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat
suposa una millora contínua en el nostre projecte educatiu.
Per a poder complir amb el compromís de contribuir a la modernització de la
Unió Europea i el programa d'internacionalització de l'educació superior, la
nostra Institució intentarà aconseguir els següents objectius:
•
•
•

Reforçar les relacions entre institucions de diferents països i enriquir
l'entorn educatiu.
Augmentar el prestigi dels cicles formatius de grau superior en el nostre
entorn i en el Sistema Educatiu Públic de la Unió Europea.
Millorar el nivell de qualificació dels nostres alumnes al realitzar part del
seu programa formatiu en un altre país.

Pàgina 2 de 3

C/ Avgda d'Elx 15

03801 Alcoi

+34 966 528 115

e-mail: fctparevitoria@gmail.com http://parevitoria.edu.gva.es

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Permetre a l'alumnat de Formació Professional, un major reconeixement
acadèmic.
Millorar la formació personal i professional dels nostres estudiants, així
com la seua capacitat per a fer front a les exigències del mercat per a
poder accedir al mercat laboral.
Conscienciar els estudiants de la importància de la formació contínua al
llarg vida, tant en EU i no EU.
Conéixer el sistema econòmic, la cultura i forma de vida en altres països.
Promoure competències lingüístiques
Ajudar a la mobilitat laboral, i crear una atmosfera favorable per a la
col·locació futura entre socis
Fomentar la igualtat efectiva d'oportunitats entre hòmens i dones per a
accedir a una formació que permeta tot tipus d'opcions professionals i
l'exercici de les mateixes.
Fomentar l'intercanvi de competències i experiència sobre mètodes
pedagògics.
Facilitar que el personal puga enriquir-se de la transferència de
coneixements o de competències i l'adquisició d'aptituds pràctiques, de
manera que puguen transmetre'ls a aquells estudiants que no poden
participar en el projecte de mobilitat.
Facilitar la transferència de crèdits i el reconeixement d'estades en
l'estranger, per mitjà del sistema ECTS.
Es donarà màxima visibilitat i difusió a les accions Erasmus.
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