ASSOCIACIONS ESTRATÈGIQUE EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ ESCOLAR
VIOLENCE IS PERNICIOUS EVERYWHERE
2020-1-BG01-KA201-078992
L’IES Calvià promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els
seus àmbits educatius i productius, als ensenyament d’educació escolar.
●

Objectius del projecte
– Desenvolupar estratègies per lluitar contra la violència i el bullying a les escoles.
– Oferir al professorat de l’ES Calvià la possibilitat de formar part de l’equip que
desenvoluparà l’associació estratègica mencionada al títol del document.

●

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 de secundària l’IES Calvià o pertànyer a l’equip directiu.
- Presentar un projecte amb els objectius a assolir a la finalització de l’associació estratègica.
- Passar la prova de nivell de l’idioma de treball, així com l’entrevista personal que es realitzarà
en el nostre centre per la comissió de selecció.
●

Agenda del projecte 2020-1-BG01-KA201-078992

Novembre 2020:
- Reunions amb organitzacions i personal educatiu, professors, estudiants i pares – llançament
del projecte i informació.
- Selecció de professors que participaran. Creació i actualització permanent de pàgina de
Facebook del projecte, logo (estudiants).
Desembre 2020
- Reunió de gestió a Bulgària - Short-term joint staff training event. 1 coordinador + 1 professor
de cada organització per comentar i planificar el projecte. Posposada
- MOTTO/SLOGAN competició entre els estudiants.
Gener - Febrer 2021
- Avaluació de la conducta / qüestionari per recopilar informació del coneixement dels
participant referent a violència i assetjament a l’escola.
- Creació i permanent actualització d’una pàgina d’E-twining.
- Dia Anti-Bullying a tots els països participants.
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Març, 2021
- Formació de personal educatiu a Martinique (5 dies) 3 professors + 1 coordinador, referent a
Tipus de Violència focalitzada a la violència física, assetjament i abús sexual (el contingut estarà
basat en el resultat del qüestionari emplenat anteriorment).
Març - Abril 2021
- 1ª Avaluació.
- 3 professors + 1 coordinador a les seves organitzacions organitzen la Session #1 per estudiants,
pares i claustre (per compartir nous coneixements adquirits a la primera formació).
Maig 2021
- Session #1 creació d’una enquesta en línia amb qüestions sobre el bullying i casos de violència.
Es distribuirà entre els estudiants i serà anònima. Es recolliran experiències reals protegint al màxim
les dades personals.
- Els estudiants crearan una INFOGRAFIA (amb dades estadístiques) envers la violència i la
distribuiran entre la comunitat educativa per crear consciència del problema.
Juny 2021 – campanya contra la violència a tots els països participants.
Juliol 2021 – 2ª Avaluació.

Setembre 2021 - Formació de professors a Portugal (5 dies) 3 professors + 1 coordinador assistiran
a aquesta formació envers la violència verbal i la cyber violència.
Octubre 2021 - 3 professors + 1 coordinador dirigiran a la seva organització la Session #2 per
estudiants, pares, i professors per compartir els coneixements adquirits en aquesta segona formació.
Novembre 2021
- Realitzar un qüestionari d'avaluació mitjana per comprendre els coneixements dels participants
sobre el tema de la violència i l'assetjament.
- Concurs fotogràfic entre companys centrat en el tema de l’assetjament i la violència a les
escoles.
Desembre 2022- Exposició de fotos envers la violència organitzada a nivell local involucrant a
l’Ajuntament, professors, pares, etc.
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Febrer 2022
- Formació de professors a Espanya (5 dies) 3 professors + 1 coordinador de cada país. Es
mostraran tècniques de control intern, límits del comportament, com gestionar la ràbia, quina és la
seva font, intel·ligència emocional, com ajudar petits i adolescents que són les víctimes de les
actituds violentes, passives i actives. Aprendran com contribuir activament a través de les seves
organitzacions a un canvi social que afecti al futur dels al·lots i a l’entorn on viuen
Març 2022
- 3 professors + 1 coordinador organitzaran la Session #3 per estudiants, pares, i professors, per
compartir el coneixement adquirit durant la tercera formació (A18) May 2022 – 3ª Avaluació.
Abril 2022
- Reunió de difusió on es presentaran els resultat del projecte, inclòs el Guidebook, exposicions
de fotos i les infografies. A aquesta reunió hi assistiran professors, pare, alumnes, etc.
- Reunió final de 3 dies a Túrquia - Short-term joint staff training events. 1 coordinador + 1
professor de cadascuna de les organitzacions. Finalització del Guidebook, avaluació del projecte, i
posterior difusió i impacte.
Realitzar un qüestionari d'avaluació per comprendre els coneixements dels participants
sobre el tema de la violència i l'assetjament.
Juny 2021-Abril 2022
- Treballar en un document comú – GUIDEBOOK per escoles- prevenint el bullying i la
violència a les escoles. Estarà disponible per qualsevol interessat.
●

Nombre de beques a adjudicar.

El procés de selecció ha de garantir la creació d’un grup de 8 persones que assistiran a les
formacions i reunions programades segons l’agenda detallada anteriorment. Es pot veure un resum a
continuació:
Data
Desembre 2020
Març 2021
Setembre 2021
Febrer 2022
Abril 2022
●

Acció
Reunió de gestió
Formació
Formació
Formació
Reunió de gestió

Lloc
Bulgària
Martinica
Portugal
Spain
Turquia

Personal
1 + 1 (posposada)
1+3
1+3
1+1

Informació i orientació sobre el projecte.

Els interessats a participar en aquest projecte, disposen d’informació sobre tots els aspectes relatius
a aquesta convocatòria, en la pàgina web del centre https://iescalviaerasmus.com/
I poden consultar en qualsevol moment a na Betel Arqués barques@iescalvia.com o en Juan A.
Martín jamartin@iescalvia.com
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●

Inscripció al procés de selecció.

Per participar en el projecte, els interessats han d’emplenar el formulari que trobaran a la pàgina
web destinada a Erasmus+ www.iescalviaerasmus.com. Igualment, l’enllaç es penjarà al Classroom
de Claustre. Les sol·licituds s’han de realitzar abans de 22 de desembre. Una vegada finalitzat el
termini, els interessats que hagin enviat el formulari online i finalment siguin seleccionats, se’ls farà
arribar per correu electrònic un "Full d’inscripció" que hauran d’emplenar i presentar signat a
Secretaria.
● Procés i criteris de selecció
Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de les estades, els participants es seleccionaran
tenint en compte el següent barem:
1.

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA (màxim 10 punts)
1.1.
La competència lingüística en la llengua de treball:
Anglès: B1 2p, B2 4p, C1 7p, C2 10p.
2.

DOCÈNCIA I COORDINACIONS (màxim 55 punts)
2.1.
Antiguitat al centre acreditada pel full de serveis de la Conselleria d’Educació (màxim 10
punts)
– 1 punt per curs complet.
– Part proporcional per mesos.
2.2.
–
–

–
–
2.3.

Estabilitat al centre:
15 punts funcionaris de carrera.
10 punts funcionaris en pràctiques.
10 punts funcionaris interins amb més de 7 anys al centre.
5 punts funcionaris interins amb menys de 7 anys al centre.
Experiència com a tutor al centre des del curs 2017/2018. 2,5 punts per curs, màxim 10.

2.4.
Participació en la comissió del projecte emocional,
2017/2018: 2,5 punts per curs, màxim 10.
2.5.

Conviu o EDEMIND del de

Membres de l’equip directiu, coordinadors d’Erasmus i altres coordinadors: 10 punts.

3.

FORMACIÓ (màxim 10 punts)
3.1.
Formació prèvia en els cursos promoguts pel centre emmarcats dintre del projecte
emocional.
– 3 punts per 1 curs.
– 6 punts per 2 cursos.
– 10 punts per 3 cursos.
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4.

ENTREVISTA PERSONAL (màxim 20 punts)
Entre d’altres, en aquest apartat es valorarà si el candidat ha estat beneficiari d’una beca Erasmus+
prèviament, així com la idoneïtat del perfil del candidat amb la naturalesa de l’activitat a realitzar.
5.

COMPROMÍS AMB EL PROJECTE ERASMUS (màxim 20 punts)
Es valorarà especialment el compromís a col·laborar amb el projecte Erasmus:
– Gestió del viatge, manutenció i allotjament.
– Gestió d’allotjament de professors visitants, com a institució d’acollida.
– Rebuda i acompanyament a l’aeroport de professors visitants com a institució d’acollida.
– Realització d’activitats culturals o d’esbarjo amb socis com a institució d’acollida.
– Difusió del projecte Erasmus tant interna com externament.
En cas d'empat, la comissió de valoració designarà la persona més adient, mitjançant els criteris
analitzats.
Nota: L’adjudicació d’una beca Erasmus+ comporta el compromís per part dels beneficiaris de
col·laborar i ajudar en l’organització i gestió del programa Erasmus+ (acompanyaments de socis,
alumnes d’altres països, participació en activitats de difusió, etc...), encara que es tracti d’altres
projectes del centre.
●

Publicació de les llistes de professors seleccionats
Tenint en compte el barem exposat a l’apartat anterior, el coordinador de mobilitat publicarà la llista
provisional de professors seleccionats no més tard del 29 de gener de 2021.
Després de dos dies per realitzar reclamacions es procedirà a publicar la llista definitiva de
candidats seleccionats i exclosos, a més de la llista de persones en reserva que queden per cobrir els
abandonaments i renúncies que puguin succeir.
●

Sol·licitud de l’ajuda Erasmus+ Educació escolar
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 requerit.
●

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 professor:
- Aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el funcionament de
la institució d'acollida, així com mantenir, durant tota l’estada, una comunicació fluïda amb els
organitzadors aportant les dades que es sol·licitin (relació de tasques, imatges...etc.).
- 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.
- Participar, en les futures activitats de difusió del projecte que el centre organitzi. Especialment
important seran les activitats de transferència del projecte a la comunitat educativa.
- Un cop presentada la sol·licitud d’ajuda i participació en el projecte, NO renunciar a l’activitat,
excepte en casos de força major degudament justificats amb documents oficials.
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●

Dotació econòmica del projecte
Concepte
Col·laboradors
Reunions transnacionals
Reunions de gestió
Activitats d’aprenentatge
transnacionals
Dietes
TOTAL pressupost

Càlcul
250 € * 18 mesos
2 * 760 €
2 * 575 €
820 * 4 + 275 * 4

Total
4.500 €
1.520 €
1.150 €
4.380 €

106 €/dia * 40

4.240 €
15.790 €

(*) La quantitat és orientativa i dependrà de la convocatòria i de factors que poden variar fins
el moment de calcular la beca.
● 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, transfers aeroport....). El
professor cobrarà el 20% restant després d’haver tornat i lliurat l’informe final i la documentació
pertinent.
● Assegurança
El centre educatiu té contractada una pòlissa d’assegurança pels professors que participen en el
Programa Erasmus+ que cobreix, entre altres, els riscs d’accident en el treball, responsabilitat civil,
despeses mèdiques i cobertura de viatges, durant l’estada de l’alumne en el país d’acollida. Aquesta
assegurança va a càrrec del professor i aquest haurà de fer efectiu el seu import abans de partir cap
al seu destí.
Així mateix, el professor està obligat a sol·licitar i portar damunt la Targeta Sanitària Europea.
● Renúncia a l’estada
D’entrada, un cop presentada la sol·licitud d’ajuda, NO es pot renunciar a l’estada formativa,
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.
En el cas de que la renúncia es produeixi per motius personals i no justificats un cop començada
l’estada en el país de destí, el professor, a més de retornar l’import de l’ajuda que ja haurà cobrat,
s’haurà de fer càrrec de les despeses que la seva renúncia pugui ocasionar.

Calvià, 09 de desembre 2020
Juan A. Martín Haces
Betel Arqués Toro
Coordinadors Erasmus +
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Annex 1
Sol·licitud d’inscripció al procés de selecció

ERASMUS + 2020-2021
ASSOCIACIONS ESTRATÈGIQUE EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ ESCOLAR
VIOLENCE IS PERNICIOUS EVERYWHERE
2020-1-BG01-KA201-078992
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 participar al projecte “Violence is pernicious everywhere”, nombre

2020-1-BG01-KA201-078992.
2. Que he participat anteriorment en experiències de mobilitat, com a (indiqueu any i nº projecte):
Coordinador:________________________________________
Tutor:______________________________________________
Participant:_________________________________________
No he participat mai
3. Que parlo els següents idiomes estrangers (indicar el nivell: bàsic-intermedi-avançat):
Anglès: ____________________________________________
4. Que el nombre d'anys que he treballat a l'IES Calvià és de: (indiqueu anys, mesos i dies)
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5. Que la meva situació actual és .
Funcionari interí amb menys de 5 anys d’antiguitat al centre
Funcionari interí o en comissió de serveis amb més de 5 anys d’antiguitat al centre
Funcionari en pràctiques
Funcionari de carrera amb plaça definitiva al centre
6. Que he exercit com a tutor un total de _________ anys:
7. Que he format part dels projectes emocionals del centre des de 2017-2018 un total de
_________ anys.
8. Que som membre de la comissió Conviu el curs 2020-2021
9. Que som membre d’una altra comissió del centre el curs 2020-2021
10. Que som membre de l’equip directiu el curs 2020-2021
11. Que he assolit els cursos de formació interna organitzats per l’IES Calvia durant _________
anys.
12. Que les meves motivacions per voler participar en el projecte són:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13. Que si sóc seleccionat transmetré l’experiència i els coneixements adquirits de la següent
manera i participaré i col·laboraré donant suport al programa Erasmus+.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

*Juntament a la sol·licitud s'ha d'adjuntar documentació acreditativa dels mèrits exposats i que es
demanen a la convocatòria.
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Per això,
SOL·LICITO:
Formar part del procés de selecció per a la participació en l’esmentat projecte.
Calvià____ de _____________ de 2020

Signatura professor/a
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