
 

 

 
Convocatòria d'ajudes Erasmus+ per a mobilitats formatives del professorat en el           
marc del PROJECTE EUROFP BALEARS IV (2019-1-ES01-KA102-063739). 
 
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 2019-2020, l’IES FELANITX participa en el consorci de projectes de              
mobilitat de la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears, finançats per la UE. 
 
1. Objectiu del projecte 
Oferir l’oportunitat al professorat del centre educatiu de realitzar estades formatives de            
qualitat en empreses i centres formatius europeus i que aquestes siguin reconeguts com a              
formació permanent del professorat. 
 
2. Requisits dels beneficiaris 
El professorat que vulgui participar en el projecte i sol·licitar la beca, ha 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. 

• Treballar el present curs en el nostre centre. 
• Demostrar la competència lingüística requerida per a un determinat lloc. En cas de             

no donar-se es procedirà a estudiar altres alternatives de mobilitat. 
• Disposar d’una carta de compromís del soci d'acollida (o e-mail de confirmació en el              

seu defecte) en els casos en què la mobilitat no sigui organitzada per la Conselleria               
d’Educació. 

 
3. Modalitats d’estada 

• Període d’observació (job shadowing) d'una setmana 
• Estades formatives en empreses d'una setmana 
• Estades formatives en empreses de dues setmanes 
• Període de docència d’una setmana 

Els desplaçaments es duran a terme al llarg del segon o tercer trimestre del present curs. 

L’IES Felanitx compta amb socis col·laboradors en diferents països europeus i seleccionarà            
el destí i l’empresa més adequats per a cada cas. 

Cal tenir en compte que la recerca pròpia i la presentació d’una carta de confirmació per                
part de l’interessat són determinants alhora de fer possible el desplaçament. 
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4. Nombre de beques a adjudicar 
Pel present curs escolar 2018-2019 es disposaran: 

● 4 beques de Job shadowing  
● 4 beques d’Estades en empresa 
● 1 beca de docència a un país estranger pertanyent a la UE. 

Els professors poden gaudir d’un màxim de dues beques d’aquesta modalitat. 
Qualsevol de les modalitats anteriors són compatibles amb qualsevol dels desplaçaments           
de professorat relacionats amb les mobilitats dels alumnes de FPB o CFGM (visites             
preparatòries, d’acompanyament o seguiment). 
 
5. Informació i orientació sobre el projecte 
Els interessats a participar en aquest projecte, disposen d’informació sobre tots els            
aspectes relatius a aquesta convocatòria a la pàgina web del Centre en l’apartat Erasmus+              
i també en el panell informatiu disposat vora Secretaria. 
Al llarg del curs escolar, el coordinador Erasmus del centre està disponible per realitzar              
reunions informatives i per resoldre els dubtes sorgits. 
 
6. Inscripció al procés de selecció 
Per participar en el projecte, s’ha d’emplenar el Formulari “Sol·licitud de participació en el              
Projecte Erasmus + EuroFP Balears V amb l'IES Felanitx per a professorat” que està              
disponible en la web del centre en l’apartat Erasmus + des de la publicació d’aquesta               
convocatòria. 
Aquest formulari implica l’enviament adjunt de varis documents addicionals:  

● Carta de compromís del soci d’acollida (letter of intent) o correu de confirmació, 
● Autorització de cessió dels drets d’imatge, 
● Curriculum vitae Europass en anglès (opcional). 

 
7. Procés i criteris de selecció 
Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada i evitar les possibles renúncies              
una vegada concedides les beques, els participants es seleccionaran tenint en compte el             
següents criteris i baremació: 

• Experiència docent: 1 punt/curs  
• Situació laboral: 

● Funcionari de carrera amb destinació definitiva al centre (30 punts) 
● Funcionari de carrera amb comissió de serveis (25 punts) 
● Funcionari de carrera en expectativa  (20 punts) 
● Interí de pacte  (15 punts) 
● Interí amb vacant  (10 punts) 
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• Càrrecs: 
● actuals (2 punts/curs) 
● cursos anteriors en aquest centre: (1 punt/curs) 

• Competència lingüística en anglès i en la llengua de treball: 
● C2  (20 punts) 
● C1  (15 punts) 
● B2  (10 punts) 

  
8. Publicació de les llistes  de seleccionats 
D’acord amb els criteris esmentats anteriorment, resultaran admesos els professors que           
compleixin amb els requisits esmentats i s'ordenaran en posició de prioritat segons el             
barem establert. El nombre de beques concedides dependrà en darrer terme de la             
disponibilitat de fons concedida a l’IES Felanitx per a tal efecte. Es publicarà la llista               
provisional definitiva el dijous, 12 de desembre de 2019. Posteriorment, s’ha d’adjuntar            
amb una acta on s’expressi el vist-i-plau del departament de Formació professional de             
cada beneficiari. 
 
9. 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 professorat: 

• 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 realizades en el centre de treball, funcionament de           
l’organització de la mobilitat, imatges per a la difusió del projecte, etc.). 

• 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 en futures activitats de difusió del projecte que l’IES Felanitx o la             
Conselleria d’Educació i Universitat organitzin en relació a mateix. 

• Justificar degudament amb documents oficials la renúncia en cas de força major tal             
com es detalla en l’apartat 14 d’aquesta convocatòria. 

 
10. Dotació econòmica de l’estada 
Els participants en aquest projecte reben les ajudes del programa Erasmus+ que            
s'expressen en el conveni a signar abans de realitzar la mobilitat. S’ha de tenir en compte                
que l’aportació de cada beca és específica per a cada participant i es calcula segons               
criteris oficials (variable segons la distància, la durada i el nivell d’estudis). L'actualització             
de les dotacions es comunicarà en el panell informatiu del centre. En el cas que les                
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despeses realitzades pels professors siguin superiors a les quantitats assignades haurà           
d'assumir les despeses no cobertes per l'ajuda abans esmentada. 

 
11. Cobrament de l’ajuda 
El centre transferirà, en el compte bancari indicat pel beneficiari, el 80% de l’ajuda una               
vegada descomptades les despeses que l’IES Felanitx pugui haver pagat directament per a             
facilitar l’estada (en alguns casos pot ser allotjament, assegurança, trasllats o altres segons             
es deriven de la normativa del consorci i la gestió de cada expedient de mobilitat). El 20%                 
restant s’ingressarà una vegada el centre disposi de tota la documentació justificativa i             
acadèmica necessària per tancar l’expedient de la beca. 
 
12. Assegurança 
El centre educatiu té contractada una pòlissa d’assegurança (lligada a la possessió de la              
Targeta Sanitària Europea del beneficiari) pels participants en el Programa Erasmus + que             
cobreix, entre altres, els riscos d’accident en el treball, responsabilitat civil, despeses            
mèdiques i cobertura de viatges, durant l’estada en el país d’acollida. El certificat individual              
d’aquesta assegurança va a càrrec del beneficiari. 
 
13. 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 es renuncia abans de partir per motius personals i no justificats, s’haurà de fer càrrec de                 
les despeses que  la seva renúncia ocasioni. 
 
Per més informació podeu consultar l’apartat “Erasmus +” de la web de l’IES Felanitx               
http://www.iesfelanitx.cat/erasmus-2/, personalment amb el coordinador o fer la vostra         
consulta a l’adreça de correu electrònic erasmus@iesfelanitx.cat. 
 
El proyecto 2019-1-ES01-KA102-063739 EuroFP Balears V está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El                 

contenido de publicación es responsabilidad exclusiva del IES Felanitx y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la                    

Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

 
Enllaç al formulari de sol·licitud d’aquestes beques: aquí. 
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