Convocatòria d’ajudes per a professors Erasmus+ Formació Professional EuroFP
Balears V (2019-1-ES01-KA102- 063739)curs 2019/20 per a realitzar visites/estades
formatives a centres o estades en empresses de la UE.
1. Objectiu del projecte.

Oferir l’oportunitat al professorat del centre de realitzar estades formatives en
centres/empreses europees o períodes d'observació(Job shadowing) a centres educatius.

2. Requisits dels beneficiaris.

Els professors que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els
següents requisits:
- Ser professors o membres de l'equip directiu del CIFP Escola Nauticopesquera en el curs
2019-20.

3. Durada i país de l’estada.

En cas de optar per la opció del Job Shadowing, la durada de l’estada formativa serà de 3
o més dies i 2 dies de viatge i tendrà lloc aproximadament entre el mes de Maig i Juny.
El job shadowing s'organitzarà per famílies professionals entre els centres pertinents.
També existeix la opció de presentar un projecte propi per fer estades en empresses fins a
16 dies de durada.

Els països de destí per a propostes personals, poden ser tots aquells que pertanyen a la
UE o Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia.

4. Nombre de beques a adjudicar.

Per aquest curs escolar 2019-2020 s’ha tornat a obrir el plaç fins al 21 de febrer i se
poden solicitar ajudes tant per fer Job Shadowing com estades en empresa.

5. Informació i orientació sobre el projecte.

Els professors interessats a participar en aquest projecte, trobaran la convocatòria a la
pagina web del centre. També rebran l’ informació sobre tots els aspectes relatius a aquesta
convocatòria, a la reunió setmanal d’equips educatius.

6. Inscripció al procés de selecció.

Per participar en el projecte, el professor ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud d’inscripció
al procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

Les sol·licituds s’han de presentar a la Secretaria del nostre centre, juntament amb una
fotocòpia del DNI , abans de dia 12 de Febrer del 2020.

7. Procés i criteris de selecció dels professors.

Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada, els professors participants es
seleccionaran tenint en compte els següents criteris:
- Funcionari amb plaça al centre 30 punts, funcionari sense plaça al centre 15 punts.
• Idiomes: B2 anglès 5 punts, C1 d’anglès 10 punts.
• Experiència docent: 1 punt/curs.
• Càrrecs actuals 2 punts/curs; càrrecs cursos anteriors puntuant igual :
Càrrecs:
– Coordinador Erasmus +
– Membres equip directiu relacionats amb els CFGM i Erasmus +
• Prioritats e cas d'empat:
Coordinador Erasmus +
Membres equip directiu (relacionats amb el projecte)
Professors implicats en la gestió de les mobilitats d’estudiants
Professorat d’FP
Professorat que no ha gaudit d’una beca anteriorment
Professors amb destinació definitiva al centre

8. Publicació de les llistes de professors seleccionats

Tenint en compte la baremació exposada en l’apartat anterior, la coordinadora de
mobilitat, publicarà abans del 13 de Febrer de 2020, la llista provisional de professors
seleccionats i exclosos, a més de la llista de professors en reserva que queden per cobrir
els abandonaments i renúncies que puguin succeir. Per fer esmenes tenen fins al 14 de
Febrer del 2020, es publicarà sa llista definitiva el 17 de febrer 2020.

9. Dotació econòmica de l’estada.

La dotació depèn dels dies d'estada i país, a consultar taula amb la coordinadora.
En el cas que les despeses realitzades pels participants siguin superiors a les quantitats
indicades a la taula, els professors han d’assumir les despeses no cobertes per l’ajuda
abans esmentada.

10. Cobrament de l’ajuda.

El centre transferirà al professor abans de partir el 80% de l’ajuda, El professor cobrarà el
20% restant després d’haver tornat i lliurat l’informe final i la documentació pertinent.

«El proyecto 2019-1-ES01-KA102-063739 EuroFP Balears V está cofinanciado por el
programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta convocatoria es
responsabilidad exclusiva del CIFP Can Marines y ni la Comisión Europea, ni el Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso
que pueda hacerse de la información aquí difundida.»

Palma de Mallorca 31 de Gener 2020.

