Convocatòria d'ajudes Erasmus+ Formació Professional 2016-2017 per a realitzar
mobilitats de professorat en el marc del projecte EuroFP Balears IV 2018-1-ES01KA102-049410
L'IES Felanitx 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 pel curs 2018-2019, l’IES FELANITX participa en el
consorci de projectes de mobilitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat de les
Illes Balears, finançats per la UE.
1. Objectiu del projecte.
Selecció del professorat per realitzar mobilitats en les diferents tipologies al llarg del
present curs escolar.
2. Destinataris.
Professors de l’IES Felanitx que durant el curs 2018/2019 imparteixi classe en els cicles
formatius de grau mitja en qualsevol de les tres Famílies professionals del centre.
3. Inscripció al procés de selecció.
Per participar en el projecte s'ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud d’inscripció al procés
de selecció que tots els interessats podran demanar a la coordinadora Erasmus +.
Les sol·licituds s’han de presentar a la Secretaria del nostre centre, abans de dia 11 de
desembre de 2018.
6. Requisits d'elegibilitat i criteris de selecció.
Els participants han de complir els següents requisits:
• professors dels cicles de grau mitjà
• membres d’equip directiu relacionats amb cicles formatius de grau mitjà.
• coordinador del projecte.
•
•
•
•

En quant al nivell d’anglès:
comunicar-se amb fluïdesa amb els professors i empreses.
ser capaç de fer presentacions en anglès.
nivell mínim B2.

•
•
•
•

Prioritats:
professors implicats en la gestió de les mobilitats d’estudiants.
professors d’FP de les famílies d’electricitat i administratiu.
membres d'equips directius relacionats directament amb l'FP
professors d’FP.

•
•

professors que no han gaudit d’una beca anteriorment.
professors amb destinació definitiva en el centre.

El barem que s’aplicarà per a l’adjudicació de beques serà en funció de la destinació
definitiva al centre, la capacitat comunicativa en anglès, l'experiència docent i la
participació en projectes internacionals.
7. Publicació de les llistes de professors seleccionats
Tenint en compte la baremació exposada en l’apartat anterior, el comitè de selecció
publicarà a partir del dia 12 de desembre de 2018, una llista prioritzada.
8. Obligacions que comporta la participació en el projecte
El fet de participar en el projecte comporta, entre d’altres, les obligacions i compromisos
per part del professorat establerts per a cada modalitat.
9. Dotació econòmica de l’estada.
Una vegada presenta la llista prioritzada dels professors seleccionats, serà la DGFPFP
qui adjudicarà les beques. Els professors admesos que no rebin una beca constituiran la
llista de reserva, i podran rebre una beca posteriorment. L'estada pot ser organitzada o no
per la DGFPFP.
10.Renúncia a l’estada
En cas de renúncia a la beca Erasmus concedida, esta haurà de ser presentada por escrit
a la coordinadora d'Erasmus abans de dia 10 de gener de 20178. Si el sol·licitant renuncia
a la seva beca, sense una causa justificada, serà penalitzat i no tendrà dret a la concessió
d'una beca de mobilitat durant el següent curs acadèmic.
Felanitx, 15 d'octubre de 20018

