
  

 

PROJECTE EUROFP BALEARS 2016-2017(2016-1-ES01-KA102-024450), que es promogut per l’IES Calvià i es 

finança amb el suport de la Unió Europea 

 

Convocatòria d’ajudes Erasmus+ Formació Professional de Grau Mitjà, 

PROJECTE EUROFP BALEARS 2017-2018 per a realitzar mobilitats per a 

professors de jobshadowing a Turku, Finlàndia (2016-1-ES01-KA102-

024450). 

L’IES Calvià promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat 

europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació 

professional. Per aquest motiu, durant aquest curs 2017-2018 l'IES Calvià participarà en 

el consorci gestionat per la Conselleria d'Educació i Cultura i finançat per la UE . 

 1. Objectiu del projecte.  

Oferir l’oportunitat a un del nostres professors la possibilitat de fer un a estada de job 

shadowing a Finlàndia. 

 2. Requisits dels beneficiaris.  

Els professors que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els 

següents requisits: 

• Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un dels països participants 

en el programa Erasmus+ de la UE.  

• Ser professor del IES Calvià d’algun Cicle de Grau Mitjà de Formació 

Professional. 

• Tenir els coneixements d'anglès o alemany necessaris per dur a terme l'estada. 

• Haver participat en mobilitats d'alumnes. 

• Autorització del director. 

 3. Durada i país de l’estada.  

La durada de l’estada formativa serà de 5 dies , 28, 29 i 30 de novembre de 2017. 

Els país de destinació serà Finlàndia, la DGFPFP i Turku Vocational Institue han 

organitzat un job shadowing per 25 professors i personal de la DGFPFP a centres d'FP 

de Finlàndia. 

 4. Nombre de beques a adjudicar. 

Per aquest curs escolar 2017-2018 disposem de 1 beca pel professorat docent de Cicles 

Formatius de Grau Mitjà. 

 5. Informació i orientació sobre el projecte. 

Durant el curs escolar, el coordinador de mobilitat del centre, realitzarà amb els 

professors interessats, diferents reunions informatives sobre el projecte i la seva 

participació. 
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 6. Inscripció al procés de selecció. 

Per participar en el projecte, els professors han 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 o targeta de residència, abans de dia 19 de setembre 2017. 

 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 el següent barem: ( max 30 punts) 

a) La competència lingüística del professor en la llengua de treball Anglès: B1 5p, B2 

10p, C1 15p, C2 20p. El professor participant ha d'esser capaç de fer una 

presentació en anglès explicant el model educatiu de la FP a Espanya. S'ha de 

presentar un esbós d'aquesta presentació juntament amb la sol·licitud.  

b) Antiguitat al centre , 2 punts per any complet. Acreditada mitjançant full de serveis de 

Conselleria. 

c) Coordinador del projecte Eramus +. 15 punts. 

d) Tutor de FCT amb experiència amb projectes de mobilitat . 10 Punts 

e) Tutor de FCT sense experiència. 5 punts. 

f) En cas d'empat , la comissió de valoració designarà la persona més adient, mitjançant 

els criteris analitzats. 

 8. Publicació de les llistes de professors seleccionats 

Tenint en compte la baremació exposada en l’apartat anterior, el coordinador de 

mobilitat, publicarà abans del 21 de setembre de 2017, el professor seleccionat, els 

exclosos, i la llista de professors en reserva segons baremació. 

 9. Sol·licitud de l’ajuda Erasmus+ Formació Professional 

Els professors seleccionats per participar en el projecte hauran de lliurar degudament 

complimentat i signat l’imprès de sol·licitud de l’ajuda Erasmus+ quan li sigui requerida. 

 10. Obligacions que comporta la participació en el projecte 

El fet de participar en el projecte comporta, entre d’altres, les següents obligacions i 

compromisos per part del professorat. 
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1. Aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el 

funcionament d'acord amb el programa de la visita . 

2. Ser capaç de fer una presentació en anglès sobre el sistema educatiu espanyol. 

3. Elaborar i aportar al centre educatiu, un cop finalitzada l’estada i en el termini màxim 

d’una setmana, la documentació que el centre li demani. 

4. Participar, sempre que sigui possible, en les futures activitats de difusió del projecte 

que el centre organitzi. 

5. Un cop presentada la sol·licitud d’ajuda i participació en el projecte, NO renunciar al 

jobshadowing, excepte en casos de força major degudament justificats amb documents 

oficials. 

 11. Dotació econòmica de l’estada.  

El professor participant en aquest job shadowing rebrà una beca de 885 Euros, en 

concepte de viatge, allotjament i manutenció. 

 12. Cobrament de l’ajuda. 

El centre transferirà al professor abans de partir el 80% de l’ajuda, descomptant l’import 

de les despeses que el centre hagi pagat directament (allotjament, assegurança, 

trasllats aeroport....). El professor cobrarà el 20% restant després d’haver tornat i lliurat 

l’informe final i la documentació pertinent. 

 13. Assegurança. 

El professor està obligat a sol·licitar i portar amb ell la Targeta Sanitària Europea. 

 14. Renúncia a l’estada 

D’entrada, un cop presentada la sol·licitud d’ajuda, NO es pot renunciar al job 

shadowing, excepte en casos de força major degudament justificats amb documents 

oficials. 

Si un professor renuncia abans de partir per motius personals i no justificats, s’haurà de 

fer càrrec de les despeses que ocasioni la seva renúncia. 

 

 

Calvià, 14 de setembre de 2017. 
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Annex 1 

Inscripció del professorat al procés de selecció 

PROJECTE EUROFP BALEARS 

(2016-1-ES01-KA102-024450) 

Nom i llinatges 

__________________________________________________________ 

DNI __________________________________ Data naixement 

___________________ 

Adreça ____________________________CP _________ Localitat 

________________ 

e-mail ____________________________________ Tel. mòbil 

____________________ 

Cicle formatiu on estic impartint 

docència______________________________________ 

EXPOSO: 

1. Que estic interessat/da en realitzar el job shadowing a Finlàndia, dins el marc del 

PROJECTE 

EUROFP BALEARS(2016-1-ES01-KA102-024450) del Programa Erasmus+ 

2. Que he participat anteriorment en experiències de mobilitat, com a (indiqueu any i nº 

projecte): 

Coordinador:________________________________________ 

Tutor:______________________________________________ 

Participant:_________________________________________ 

3. Que parlo els següents idiomes estrangers (indicar el nivell: bàsic-intermedi-avançat):  

Alemany:___________________________________________ 

Anglès: ____________________________________________ 
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4. Que el nombre d'anys que he treballat a l'IES Calvià és de indiqueu anys, mesos i 

dies: 

______________________________ 

5. Que les meves motivacions per voler participar en el job shadowing a Finlàndia són: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

*Juntament a la sol·licitud s'ha d'adjuntar documentació acreditativa dels mèrits 

exposats i que es demanen a la convocatòria. 

 

Per això, 

SOL·LICITO:  

Formar part del procés de selecció per a la participació en l’esmentat projecte. 

 

 

 

 

 

Calvià____ de _____________ de 2017 

Signatura professor/a:  

 

 

 

 


