
PROGRAMA ERASMUS+

OFERTA BECA DE MOBILITAT PER PERSONAL DOCENT

CURS 2021-22
1. Oferta de la beca

1 beca Erasmus + Staff Mobility for Training (Projecte 2019-1-ES01-KA103-062255) amb l’objectiu de
que el professorat observi el treball realitzat en altres institucions i/o empreses. Aquesta beca està
adreçada al professorat del Departament d’Automoció-Electromecànica per fer una estada formativa
“job shadowing” d’una setmana de durada (5 dies d’estada + 2 dies de viatge) en un centre educatiu
homòleg de Joensuu (Finlàndia). La mobilitat es realitzarà durant el mes d’abril 2022.

2. Objectius

● Aprendre de les experiències i de les bones pràctiques docents del centre d’acollida

● Comparar el sistema educatiu dels dos països implicats

● Adquirir coneixements, competències i metodologies d’ensenyament-aprenentage de la
institució d'acollida

● Millorar les aptituds que requereix el lloc de treball com a docent

● Millorar les habilitats lingüístiques i multiculturals

● Contribuir a l’enfortiment de les relacions amb les institucions i/o empreses del país de
destinació

3. Destinataris

Convocatòria destinada al personal docent del nostre centre que compleixi els següents requisits:

● Formar part de l’equip docent del Departament d’Automoció-Electromecànica en el moment de
presentar la sol·licitud i de la realització de la mobilitat.

● Tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país participant en el programa Erasmus+. En el
cas de tenir nacionalitat de tercers països, cal acreditar que es té un permís vàlid per residir a
l’estat Espanyol.
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4. Procediment de participació i calendari

Els passos a seguir per a participar en la present convocatòria són:

● Complimentar i enviar el formulari de sol·licitud dins del termini establert en les bases de la
convocatòria. Accedir al formulari

● Lliurar dins del termini establert en les bases de la convocatòria els documents requerits.

La data límit per a la presentació de la sol·licitud de mobilitat Erasmus+ és el 28 de Febrer de 2022 a
les 23:59h .

La comissió de selecció de les candidatures seleccionarà i publicarà les sol·licituds segons els criteris
exposats en la present convocatòria. Aquesta comissió està formada per l’equip de mobilitat.

Tant la resolució provisional com la definitiva es faran públiques a la web i al taulell d’anuncis del
centre durant la primera quinzena de març 2022.

El professorat ha de ser conscient del compromís que adquireix en presentar la seva sol·licitud i cas de
que per algun motiu, en qualsevol moment del procés, hagi de renunciar a la mobilitat, ho ha de
comunicar a la Coordinació de Mobilitat el més aviat possible.

5. Causes excloents per participar en projectes de mobilitat

● Tenir pendents tasques assignades pel centre i no realitzar-les amb responsabilitat ni en els
terminis establerts.

● Haver renunciat, sense causa justificada, a beques assignades en convocatòries anteriors.

6. Obligacions del professorat seleccionat

El docent es compromet a:

● Presentar la sol·licitud en el termini i en el format establert en la convocatòria.
● Tramitar la documentació pròpia del projecte abans de la mobilitat.
● En el termini màxim d’un mes de la tornada de l’estada presentar la documentació del projecte,

signada i omplerta, a la coordinadora de mobilitat.
● En el termini màxim d’un mes de la tornada de l’estada redactar l’informe final del professor/a

amb l’ajut de la coordinadora de mobilitat.
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7. Criteris de selecció

Els criteris de selecció per baremar els docents candidats seran:

1. Relació del projecte amb la pràctica docent del sol·licitant: de 1 a 3 punts

El projecte ha de comportar un impacte i repercussió en el docent, en el Departament didàctic/cicle
formatiu i en el centre.

2. Coordinació i/o implicació en projectes Europeus o en activitats amb mobilitat europea i que
comporten una dedicació addicional.

Coordinació de projectes Erasmus+ 3 punts

Coordinació d’altres projectes europeus 2 punts

Col·laboració/implicació en activitats relacionades amb projectes europeus 1 punt

3. Coordinació i/o implicació en projectes de l'institut que exigeixen dedicació especial: fins 2 punts

4. Coneixements de llengua estrangera. S’haurà d’acreditar el nivell de llengües estrangeres amb un
certificat oficial.

Coneixement de l’idioma del país de destinació:

C1/C2 3 punts

B2 2.5 punts

B1 2 punts

A1/A2 1 punt
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Coneixement d’anglès:

C1/C2 3 punts

B2 2.5 punts

B1 2 punts

A1/A2 1 punt

5. Antiguitat al centre.

Cursos escolars d’antiguitat al centre. 0.4 punts per any d’antiguitat al centre fins a 2 punts

6. Relació laboral

Funcionari/a 1 punt

Interí/a 0.5 punts

7. Participació anterior com a beneficiari/a d’un projecte de mobilitat.

No haver participat en mobilitats anteriorment 3 punts

Haver-hi participat però fa més de dos cursos escolars 2 punts

Haver-hi participat durant l’actual curs o l’anterior 1 punt
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8. Import econòmic de l’ajuda

Les activitats de mobilitat Erasmus+ per a la formació del personal docent estan finançades per la
Comissió Europea, a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

Import total de la present beca: 1100€ aprox. Aquest import es calcula considerant el país de destinació i
la durada del període de formació. Els dies de viatge queden exclosos del càlcul. La durada subvenciona
fins un màxim de 5 dies lectius.

L’import d’aquesta ajuda contribueix a les despeses de viatge dels participants des del lloc d’origen fins
el lloc on es desenvolupa l’activitat formativa (anada i tornada), així com l’allotjament i la manutenció
durant l’estada.

Dubtes: Coordinació mobilitat pedraforca.fp@gmail.com

Projecte finançat per la Comissió Europea
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