Convocatòria d’ajudes Erasmus+ Formació Professional de Grau Mitjà PROJECTE
EUROFP BALEARS 2018-2019 per a realitzar mobilitats per a professors en format
job shadowing a Alemanya Projecte EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102049410).
L’IES Josep Sureda I Blanes 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 2018-2019 l'IES Josep Sureda i Blanes participa 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 participar a una estada format job shadowing
a Alemanya juntament amb la DGFPFP
2.

Requisits dels beneficiaris:

Els professors que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:
●
●
●
●
●
3.

Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un dels països participants en el programa
Erasmus+ de la UE.
Ser professor del IES Josep Sureda I Blanes de formació professional de la família professional
d'indústries agroalimentàries.
Tenir els coneixements d'anglès necessaris per dur a terme l'estada (B2 o superior).
No haver participat al job shadowing a BBZ amb NOK (Rendsburg, Alemanya) durant el curs
2015/16.
Autorització del director.

Durada i país de l’estada:

La durada de l’estada formativa a Itàlia serà de 5 dies (21, 22 i 23 de maig de 2019. Dies 20 de maig i 24 de
maig es reserven per viatjar), durant el mes de maig de 2019.
Els país de destinació serà Alemanya, la DGFPFP i han organitzat un job shadowing per professors i
personal de la DGFPFP a centres d'FP d'Alemanya.
4.

Nombre de beques a adjudicar:

Per aquest curs escolar 2018-2019 disposam de 2 beques pel professorat.
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.
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, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits, s’han de presentar a la Secretaria
del nostre centre, juntament amb una fotocòpia del DNI o targeta de residència, abans de dia 12 de
desembre de 2018.
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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:
a) Plaça definitiva al centre: 20 punts.
b) Antiguitat al cos objecte de la convocatòria: 2 punts per curs complet. Acreditada mitjançant full de
serveis de la Conselleria. Fins a un màxim de 30 punts.
c) Tenir un nivell d'anglès superior a l'exigit com a requisit a les bases de la convocatòria. C1 (5 punts), C2
(10 punts).
d) Tutor d'FCT: 10 Punts.
e) Coordinador Erasmus: 20 punts.
f) No haver participat mai en cap mobilitat tipus job shadowing amb l'IES Josep Sureda i Blanes: 10 punts.
g) 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 15 de desembre de 2018, els professors seleccionats, 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
dels participants:
1.
2.
3.
4.

Aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el funcionament d'acord amb
el programa de la visita .
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, sempre que sigui possible, en les futures activitats de difusió del projecte que el centre
organitzi.
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 un màxim de 835 €, 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.
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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.

Palma, 4 de desembre de 2018

Per més informació: www.josepsuredaiblanes.com

aramonell@iesjosepsuredaiblanes.com
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Annexe 1
Inscripció del professorat al procés de selecció
PROJECTE EUROFP BALEARS
(Projecte

EuroFP Balears IV(2018-1-ES01-KA102-049410).

Nom i llinatges

DNI

Data de
naixement

Adreça

CP

Localitat

Tel. mòbil

e-mail

EXPOSO:
1. Que estic interessat/ada en realitzar el job shadowing a Alemanya, dins el marc del Projecte
EuroFP Balears IV(2018-1-ES01-KA102-049410) del programa Erasmus+
2. Que no vaig participar a la mobilitats job shadowing a BBZ amb NOK (Rendsburg, Alemanya)
durant el curs 2015/16.
3. Que no he participat mai en cap mobilitat tipus job shadowing amb l'IES Josep Sureda i Blanes
(S/N)________________
4. Que compleixo els requisits de coneixements de la llengua anglesa (B2 o superior) (S/N)____
5. Que les meves motivacions per voler participar en el job shadowing són:
6. Que aporto la documentació acreditativa següent:
a) Possessió de la la plaça definitiva al centre (S/N):
b) ___________ anys d'antiguitat al cos objecte de la convocatòria.
c) Títol d'anglès de nivell _____________________.
d) Que aquest curs 18/19 exerceixo les funcions de tutor FCT (S/N):
e) Que aquest curs 18/19 exerceixo les funcions de coordinador Erasmus (S/N):
Per això,
SOL·LICITO:
Formar part del procés de selecció per a la participació en l’esmentat projecte.
Signatura professor/a:

Palma,

de

El PROJECTE ERASMUS+ KA1 (2018-1-ES01-KA102-049410) per l’IES Josep Sureda i Blanes i es finança amb el suport de la Unió Europea

de 2018

