Convocatòria d’ajudes Erasmus+ Formació Professional 2017-2018 per a professors

1. Objectiu del projecte.
Oferir l’oportunitat als nostres professors de realitzar estades "Job shadowing"
organitzades perla DGFPFP a Itàlia
2. Objectius
Objectiu principal:
1
Funcionament de l`FP (Itàlia amb l’objectiu de cooperar amb èxit en projectes
Erasmus + amb centres educatius i empreses d’aquest país)
2

Sistema educatiu italià

3

Funcionament dels centres que imparteixen FP a Itàlia

4

Especialitat del cicle equivalent al del participant a Itàlia

5

Gestió de les pràctiques d’empresa a Itàlia

3. Durada i programa (Esborrany)

Dimarts:Matí(Massa). Presentacions. Sistema educatiu FP a Itàlia
Sistema educatiu FP a Espanya
Centres participants de Balears i dels participants
Hora baixa(Lucca) Recepcióa l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana
Visita cultural a Lucca, guiada per estudiants d’FP de
Lucca

Dimecres:Matí: visita a centres, per famílies professionals(Massa i Lucca)
Horabaixa: visita cultural i sopar conjunt

Dijous:Matí: visita a empreses, per famílies professionals (Massa i Lucca)
Horabaixa: visita cultural i sopar conjunt

4. Perfil dels participants
Un del principals objectius de la mobilitat és establir contactes per poder enviar a
estudiants a fer pràctiques amb beques Erasmus+
s’ha de prioritzar la participació de professorat relacionat amb elprojecte.
Tots els participants hauran de fer una presentació del seu centre, i del cicle que
imparteixen.
•Perfils:
Coordinador Erasmus +
Membres equip directiu relacionats amb els CFGM i Erasmus +
Professors de CFGM
•Prioritats:
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
* El centre té reservada 1 beca, se´n poden sol-licitar més

5. Informació i orientació sobre el projecte.
Els professors interessats a participar en aquest projecte, disposen d’informació sobre
tots els aspectes relatius a aquesta convocatòria, en el departament de cuina
Coordinador de mobilitat del centre (Raul Villar),
6. Inscripció al procés de selecció.
Per participar en el projecte s'ha d'emplenar el full d'inscripció abans del 12 de Desembre
de 2017 per avaluar-la en la comissió de baremació
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:
Funcionari amb plaça al centre 30punt
Funcionari sense plaça al centre 15punts
Idiomes: C1 anglès 5punts, C2 d’anglès 10punts
Experiència docent: 1punt/curs
Coordinador de mobilitat: 15 punts
Càrrecs actuals 2punts/curs ;càrrecs cursos anteriors: 1punt per curs
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 13 de desembre de 2017, la llista de professors seleccionats i
adjudicats per orde de baremació i un altra llista amb professors de reserva
9. Sol·licitud de l’ajuda Erasmus+ Formació Professional
Els professors seleccionats per participar en el projecte hauran de lliurar abans de dia 14
de desembre de 2017, degudament complimentat i signat, l’imprès de sol·licitud de l’ajuda
Erasmus+ que figura en l’annex 2 d’aquesta convocatòria a la Secretaria del centre
10. Dotació econòmica de l’estada.
El professorat participant en aquest projecte, per 3 dies d’estada més 2 dies de viatge,
rebrà aproximadament 800€ del programa Erasmus+ en concepte de dieta i despeses de
viatge

12. Comitè de baremació
El comitè de baremació estarà format pels següents membres de l'equip directiu:
Salvador Ruiz (Director)
Ricard Santafé (Cap de Estudi FP)
Jordi Marín (secretari)
Sant Antoni de
Portmany, 27 de
novembre de 2017

