Convocatòria d’ajudes Erasmus+ Formació́ Professional 2016-2017
Projecte (2016-1-ES01-KA102-022993).
1. Objectiu del projecte.
Oferir l’oportunitat de conèixer la realitat dels sistemes educatius d’altres països de la UE i de la integració
entre formació i treball que es du a terme en aquests països
2. Requisits dels beneficiaris.
Els professors hauran de complir els següents requisits: (a banda de tenir nacionalitat o permís de
residència vàlid):
a. Ser professor d’un CF al nostre centre
b. Tenir un nivell B2 d’anglès o realitzar una prova de nivell d’anglès, que es realitzarà en el nostre
centre, i que acrediti tenir un nivell B2
3. Informació́ sobre el projecte.
L’estància serà a Finlàndia a la localitat de Turku del 3 al 7 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
El centre disposa d’una beca per als professors de CFGM
Els professors s’hauran de dirigir al coordinador Erasmus+ del centre, que els informarà amb tot detall i els
lliurarà els impresos de sol·licitud en cas d’estar interessats.
A més s’informarà al claustre del proper 15 de novembre.
4. Procés de selecció
Un comitè de selecció valorarà les sol·licituds presentades atenent a als següents criteris:
a) La competència lingüística del professor en la llengua de treball, que serà avaluada mitjançant
una prova de nivell d’idioma que es realitzarà en el nostre centre, així com tenir acreditat el nivell
B2 d'anglès o d'alemany. Màxim 15 punts.
b) La experiència professional, acreditada mitjançant fulla de serveis de la Conselleria (1 punt per
cada curs acadèmic complet) . Màxim 5 punts.
c) Desenvolupament d'algun càrrec a l'escola: director, cap d'estudis, tutor... Màxim 15 punts.
d) Continuïtat en el centre escolar : 5 punts

5. Dotació econòmica de la beca.
El professor participant en aquest projecte, rebrà les següents ajudes del programa Erasmus +:

Païs
Finlàndia

Viatge
Estada
360,00€
525,00€

6. 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.

