CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE MOBILITAT ERASMUS+
PEL PROFESSORAT DEL CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Convocatòria dirigida al professorat de CFGM Gestió Administrativa dins el marc
del PROJECTE EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410)
El CC Aula Balear 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 el
col·legi participa del consorci format per centres d'ensenyament de formació professional de les Illes
Balears i la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears.
1. Objectiu
Oferir la oportunitat al professorat de CFGM de Gestió Administrativa del nostre centre d'obtenir una beca
per realitzar un període d'observació a Itàlia (job shadowing).

2. Requisits dels beneficiaris.
Els professors que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda pertinent, 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 Col·legi Aula Balear del CFGM Gestió Administrativa.

3. Durada i país de l’estada.

La durada de l’estada formativa serà de tres dies més dos dies de viatge a Itàlia.
Està previst que sigui la primera setmana d'abril de 2019.
4. Nombre de beques a adjudicar.

Per aquest curs escolar 2018-19 podem optar a una beca per als professors del CFGM de Gestió
Administrativa.
5. Inscripció al procés de selecció.
Per participar en el projecte, el professor ha de emplenar i entregar a secretaria :
◦ Sol·licitud d’inscripció al procés de selecció - Annex 1
◦ Sol·licitud de beca - Annex 2
◦ Compromís entrega documentació – Annex 3

Les sol·licituds s’han de presentar a la Secretaria del nostre centre abans de dia 12 de gener de 2019.
S'han d'entregar els tres annexos emplenats i signats.
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6. 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) La competència lingüística del professor en la llengua de treball: Títol d’acreditació B2 o superior en
anglès o italià (2 punts).
b) L’experiència professional del professor (0.5 punts per cada curs acadèmic complet). (màxim 5
punts)
c) Desenvolupament d'algun càrrec a l'escola: director, cap d'estudis, coordinador Erasmus+, etc (2
punt).
d) Continuïtat en el centre escolar (1 punt).
7. 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:
1. Aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el funcionament de
l'empresa d'acollida, així com mantenir, durant tota l’estada, una comunicació fluïda amb el centre
educatiu aportant les dades que es sol·licitin (relació de tasques, imatges...etc.).
2. 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.
3. Elaborar una memòria final.
4. Participar, sempre que sigui possible, en les futures activitats de difusió del projecte que el centre
organitzi. Especialment important serà l’exposició del projecte i experiència davant dels membres
del Claustre.
5. Un cop presentada la sol·licitud d’ajuda i participació en el projecte, NO renunciar a la beca, excepte
en casos de força major degudament justificats amb documents oficials.

8. Dotació econòmica de l’estada.

El professor participant en aquest projecte, rebrà la següent ajuda del programa Erasmus+:
País de destí
Itàlia

Ajuda per viatge, manutenció, allotjament i
assegurança
835 euros

Aquí podeu consultar l'import exacte de les ajudes segons el país destí i el nombre de dies.
(http://sepie.es/doc/convocatoria/2018/Informacion_financiera_y_prioridades_2018.pdf)
9. 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...). El professor cobrarà el 20% restant
després d'haver tornat i lliurat l'inform final i la documentació pertinent.
10. Assegurança.
El consorci disposa d'una pòlissa d’assegurances 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 del professor 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 amb ell la Targeta Sanitària Europea.
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11. Renúncia a l’estada
D’entrada, un cop presentada la sol·licitud d’ajuda, NO es pot renunciar a la beca, 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.
Palma, 20 de desembre de 2018

Per més informació: www.aulabalear.org
mespigares@aulabalear.org

El PROJECTE EUROFP BALEARS IV 2018-1-ES01-KA102-049410 és promogut per l'escola Aula Balear i es finança amb el suport de la Unió Europea

Annex 1
INSCRIPCIÓ DEL PROFESSOR AL PROCES DE SELECCIÓ
PROJECTE EUROFP BALEARS IV - 2018-1-ES01-KA102-049410
Nom i llinatges _________________________________________________________________________
DNI _____________________Data naixement ___________________Tel. mobil ____________________
Adreca ______________________________________ CP ___________ Localitat ___________________
E-mail ________________________________________________________________________________
Docent __ ______________________________Beca sol·licitada i durada __________________________

EXPOSO:
1. Que estic interessat/da en realitzar ______________________________ en una empresa o soci de
la Unió Europea, dins el marc del Projecte EUROFP BALEARS IV 2018-1-ES01-KA102-049410.
2. Que parlo els seguents idiomes estrangers (indicar el nivell: basic-intermedi-avancat):
________________________________________________________________________________
3. Que les meves motivacions i objectius per voler participar en el projecte son:.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Fa ____ d'anys que estic impartint classes al CFGM Gestió Administrativa.
5. Càrrec a l'escola: ___________________
6. He participat en altres projectes de mobilitat (descripció i any)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Donaré a conèixer la meva experiència i coneixements adquirits amb la mobilitat:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Per aixo,

SOL·LICITO:
Formar part del proces de selecció per a la participació en l’esmentat projecte.

Signatura professor/a
Palma, ___ de _____________ de 2018
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Annex 2
SOL·LICITUD AJUDA / BECA ERASMUS+
PROJECTE EUROFP BALEARS IV - 2018-1-ES01-KA102-049410
Nom i llinatges _________________________________________________________________________
DNI _____________________Data naixement ___________________Tel. mobil ____________________
Adreca ______________________________________ CP ___________ Localitat ___________________
E-mail ________________________________________________________________________________
Docent de ______________________________Beca sol·licitada i durada __________________________
EXPOS:
1. Que estic interessat en realitzar un «job shadowing» a Itàlia.
2. Que em compromet a aprofitar aquesta oportunitat, que mantindré durant tota l’estada, una
comunicació fluida amb el centre educatiu aportant les dades que em sol·licitin (relació de tasques,
imatges...etc.).
3. Que autoritzo al col·legi Aula Balear S. Coop. a que utilitzi les meves dades i imatges en les
activitats de difusió del projecte que el centre organitzi, al mateix temps que em comprometo a
participar en elles sempre que em sigui possible.
4. Que em compromet a elaborar i a aportar al centre educatiu un cop finalitzada l’estada i en el termini
maxim d’una setmana, tota la documentació que figura en l’annex 3, per tal de poder-me beneficiar
de l’ajuda econòmica Erasmus+.
5. Que estic assabentat del contingut de les instruccions per les quals es regula el Projecte
ERASMUS+, en especial, que si una vegada concedida l’estada, per motius personals i no
justificats, no la duc a terme i torn abans d’acabar-la, m’haure de fer carrec de les despeses
produides.
6. Estic assabentat que es reconeixera l’estada amb crèdits de formació del professorat.
Per aixo,
SOL·LICIT:
Que em sigui concedida una ajuda per a la realització d'un «joba shadowing» dins el marc del Projecte
EUROFP BALEARS IV 2018-1-ES01-KA102-049410.

Signatura professor/a
Palma, ___ de _____________ de 2018
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Annex 3
COMPROMÍS ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ
PROJECTE EUROFP BALEARS IV - 2018-1-ES01-KA102-049410
Nom i llinatges _________________________________________________________________________
DNI _____________________Data naixement ___________________Tel. mobil ____________________
Adreca ______________________________________ CP ___________ Localitat ___________________
E-mail ________________________________________________________________________________
Docent de ______________________________Beca sol·licitada i durada __________________________

•

Justificants del viatge fins al pais de desti i tornada: tiquets de bus o tren, bitllets d’avió i targetes
d’embarcament d’anada i de tornada, factura original de l'agència de viatges en què consti el nom i
llinatges i les dates del viatge i justificant del pagament realitzat

•

Fitxa de l’empresa degudament emplenada

•

Factura original de l’allotjament en què consti el nom i llinatges del professor/a i les dates d’inici i de
finalització de l’estada

•

Memoria final de l'estada (en format paper i digital)

•

Fotografies del desenvolupament de l’estada (a l’empresa, a l’allotjament, de la ciutat...)

•

Qualsevol altra documentació relacionada amb la beca que el centre necessiti per gestionar el
projecte

Signatura professor/a
Palma, ___ de _____________ de 2018
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