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1. Informació del programa Erasmus+ 2021/27

L’IES Felanitx promou des de l’any 2000 projectes de mobilitat per aproximar la

dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als

ensenyaments de Formació Professional.

Durant el curs 2022-2023, l’IES FELANITX participa del consorci "EuroFP Balears VI"

amb altres centres educatius i amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional de

les Illes Balears per desenvolupar mobilitats KA121, finançats per la Unió Europea.

El nou Erasmus+ serà més inclusiu, més digital i més ecològic, donant suport a la

transformació digital, la inclusió i la diversitat, a més del medi ambient i la lluita contra

el canvi climàtic. El nou Programa es caracteritza per ser encara més internacional,

permetent així la cooperació amb tercers països.

2. Objectiu del projecte

Oferir l’oportunitat als nostres professors de dur a terme estades formatives de qualitat

en empreses i centres educatius europeus i que aquestes siguin reconegudes com a

formació permanent del professorat.

Contribuir a la projecció internacional de l’IES Felanitx en l’àmbit de la Formació

professional mitjançant mobilitats i la transferència de les competències als alumnes

del nostre centre.

3. Modalitats d’estada

● Aprenentatge per observació (job-shadowing).

Els participants passen un període de temps en una organització d'acollida d'un altre

país amb l'objectiu d'aprendre noves pràctiques i recopilar idees noves mitjançant
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l'observació i la interacció amb homòlegs, experts o altres professionals en el treball

diari a l'organització d'acollida.

Els desplaçaments es duran a terme al llarg del tercer trimestre del present curs, juliol

o setembre de 2023.

L’IES Felanitx compta amb alguns socis col·laboradors en diferents països europeus,

però necessita més i nous contactes per impulsar la innovació i internacionalització. Els

job-shadowing requereix la implicació activa del professorat participant en la recerca de

socis.

4. Nombre de beques oferides

Pel present curs escolar 2022/2023 es disposen de quatre beques per professors

repartides de la següent manera:

● Aprenentatge per observació interdepartamental (3 places a Portugal). Una plaça

per a cada família professional (ADM, AGA i ELE)

● Aprenentatge per observació específic per l’FP Agrària (1 plaça a Finlàndia)

conjuntament amb el professorat seleccionat dels altres centres on s’imparteix

l’FP Agrària.

Les variacions en el repartiment de beques que poden ocórrer, tot depenent del nombre

de sol·licituds i admissions que finalment s'efectuen, es gestionaran de la següent

manera:

● Si una plaça d’una família professional queda deserta, pot passar a les altres

Famílies professionals.

● Si no es presenta un nombre d’almenys tres professors la mobilitat pot

cancel·lar-se.

● Si es dona el cas que s’augmenta el nombre de beques disponibles (atesa la

disponibilitat de fons extraordinaris per menor demanda global dels centres

participants del consorci en el projecte EuroFP Balears VI), s’assignarien per

ordre de selecció definitiva en la llista d’espera a condició que mantenguin els

requisits de participació.
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● Si s’augmenten els fons per a una mobilitat amb una modalitat que difereix

significativament de les oferides en aquesta convocatòria, s’obrirà una

convocatòria nova en la qual poden concórrer de nou tots els alumnes que

compleixin els requisits inclosos els que ja han gaudit d’una beca prèviament

(vegeu l’apartat 6).

5. Informació, orientació i inclusió en el projecte

Els professors interessats a participar d’aquest projecte, disposen d’informació sobre

tots els aspectes relatius a aquesta convocatòria a la pàgina web oficial del centre

educatiu i també en el panell informatiu disposat a l’entrada de l’edifici principal. Al

llarg del curs escolar, la comissió Erasmus + del centre estan disponibles per celebrar

reunions informatives i per resoldre dubtes.

Per tal d’afavorir activament l’equitat i la inclusió d’alumnat pertanyent a col·lectius

desafavorits o provinent d’entorns amb menys oportunitats, la selecció contempla les

situacions descrites pel SEPIE (Servicio español para la internacionalización de la

educación) com a mereixedores d’especial atenció. Els motius justificables per comptar

amb puntuació afavoridora són aquests:

● Discapacitat (és a dir, participants amb necessitats especials): persones amb

discapacitats mentals (intel·lectuals, cognitives, d'aprenentatge), físiques,

sensorials o d'altres tipus;

● Dificultats educatives: joves amb dificultats d'aprenentatge, persones que

abandonen els seus estudis prematurament, adults poc qualificats, joves amb

baix rendiment acadèmic;

● Obstacles econòmics: persones amb baix nivell econòmic, amb ingressos baixos

o dependents de l'assistència social, joves en situació de pobresa o desocupació

de llarga durada, persones sense llar, que tenen deutes o s'enfronten a

problemes financers;o
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● Diferències culturals: immigrants, refugiats i els seus descendents, persones

pertanyents a minories ètniques i nacionals, persones amb dificultats d'adaptació

lingüística i inclusió cultural;

● Problemes de salut: persones amb problemes de salut crònics, malalties greus o

afeccions psiquiàtriques;

● Obstacles de caràcter social: persones que s'enfronten a discriminació per raó de

gènere, edat, pertinença a un determinat grup ètnic, religió, orientació sexual,

discapacitat, etc., persones amb competències socials limitades o amb

comportaments antisocials o de risc; persones que es troben en una situació

precària, (ex) delinqüents, (ex) drogoaddictes, (ex) alcohòlics, progenitors joves

o solters, orfes;

● Obstacles geogràfics: persones procedents de zones urbanes problemàtiques,

persones procedents de zones amb serveis públics escassos (transport públic

limitat, instal·lacions deficients).

6. Requisits dels beneficiaris

Els professors que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda per la mobilitat,

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.

● Impartir classes a l’IES Felanitx en el present curs escolar.

● Demostrar la competència comunicativa requerida. En cas de no poder certificar el

nivell d’anglès, o altre idioma estranger adient a l’estada, el comitè de selecció

valorarà si compleix el nivell d’idioma suficient per garantir l’aprofitament de

l’estada en funció del seu tipus i contingut.

7. Sol·licitud de participació

Per participar en el projecte, el professorat ha d’emplenar el Formulari «Sol·licitud de

participació de mobilitats per a professorat en el Projecte Erasmus + EuroFP Balears VI”
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que està disponible en la web del centre des del moment de publicació d’aquesta

convocatòria.

El formulari implica que una vegada seleccionat els participants, aquests enviaran els

següents documents:

● Curriculum vitae Europass en anglès

● Còpia de la Targeta sanitària europea

● Cessió dels drets d’imatge.

8. Calendari del procés de selecció

• Dijous, 12 de gener: Obertura del termini d’acceptació de sol·licituds

• Dimecres, 18 de gener: Tancament d’acceptació de sol·licituds

• Dijous, 19 de gener: Publicació del llistat provisional

• Divendres, 20 de gener: Final del període de reclamacions

• Dissabte, 21 de gener: Publicació de les llistes definitives

9. Procés de selecció i barem de mèrits

Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada i també amb la intenció

d’evitar possibles renúncies una vegada concedides les beques; el professorat se

seleccionarà tenint en compte els següents criteris i la seva baremació:

Apartat Ítem Puntuació màxima

Inclusió
Aplicació dels motius descrits en l’apartat 4

10

Inscripció

Motivació (expressada en el formulari d’inscripció) 5

Responsabilitat i compromís en la difusió (expressats en el

formulari d’inscripció)
5
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Aspectes

professionals

Situació administrativa

Funcionari de carrera amb destinació

definitiva al centre
30

Funcionari de carrera sense

destinació definitiva al centre
15

Interí per vacant 10

Interí per substitució 5

Experiència docent
Cada any en Formació professional 2

Cada any en altre nivell educatiu 1

Càrrecs (directius,

coordinadors, caps,

tutors, etc.)

Curs actual 2

Cursos anteriors 1

Aspectes

acadèmics

Nivell d’estudis

ISCED 8 10

ISCED 7 7

ISCED 6 5

ISCED 5 4

Titulació oficial de

llengua anglesa o en

un altre idioma

rellevant en la

mobilitat

C2 10

C1 7

B2 5

B1 2

El comitè de selecció puntuarà cada ítem mitjançant una rúbrica (amb indicació de la

ponderació de cada ítem a valorar) i les conservarà per a possibles auditories. Tot i

això, de les rúbriques valorades no se’n faran públics els detalls de cada ítem per

respecte al dret a la protecció de dades personals.
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10. Publicació dels resultats de la selecció

D’acord amb els criteris i la baremació esmentats en l’apartat 9, resultaran admesos

els professors que aconsegueixin la puntuació més alta fins a cobrir les places

disponibles pel seu departament.

Immediatament, s’obri el termini per a les reclamacions que els professors considerin

oportunes i el comitè de selecció les atendrà en els terminis establerts en el calendari

indicat en l’apartat 8. Finalment, es publicarà la llista amb la resolució definitiva dels

participants en la selecció.

11. 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 de l’alumnat:

● Aprofitar l’oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el

funcionament de les empreses i centres educatius d’acollida.

● Mantenir, durant tota l’estada, una comunicació fluida amb el centre educatiu

aportant les dades que se sol·licitin (relació d’entrevistes i activitats dutes a

terme, funcionament de l’organització de la mobilitat, benestar general, imatges

per a la difusió del projecte, etc.).

● Complir en tot moment la normativa derivada de la situació generada per la

covid-19 i adaptar-se a les possibles modificacions que puguin sorgir per aquesta

causa.

● 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 (memòria de la

mobilitat i materials per a la difusió de l’experiència).

● Participar en activitats de difusió del projecte que l’IES Felanitx o la Conselleria

d’Educació i Formació professional organitzin. Serà imprescindible incloure

materials per a la difusió de l’experiència en la memòria de la mobilitat.

● Justificar degudament amb documents oficials la renúncia en cas de força major

tal com es detalla en l’apartat 16.
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12. Dotació econòmica de l’estada

El professorat participant d’aquestes mobilitats, rebrà 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 mobilitat

i que es calcula segons criteris oficials (variable atenent a les franges de distància, la

durada de l’estada, el nivell de vida del país de destí i el nivell d’estudis que es cursa).

Les estades a Portugal reben un import aproximat de 750 € (per cinc dies en total) i per

a les destinades a Finlàndia un import aproximat de 900 € (per cinc dies en total).

L’actualització de les dotacions econòmiques es comunicarà puntualment als

interessats.

En el cas que les despeses efectuades per l’alumne siguin superiors a les quantitats

assignades, ell mateix o la seva pròpia família assumiran les despeses no cobertes per

l’ajuda abans esmentada.

13. Cobrament de l’ajuda

El centre transferirà, en el compte bancari indicat pel beneficiari, el 80 % de l’ajuda

abans de l’inici de la mobilitat. Si l’IES Felanitx ha pagat prèviament alguns conceptes

amb motiu de facilitació de l’estada (allotjament, assegurança, trasllats o altres segons

es deriven de la normativa del consorci) es descomptaran d’aquesta partida inicial. 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.

14. Assegurança

El centre educatiu té contractada una pòlissa d’assegurança pels participants d’aquest

programa. Cobreix, entre altres, els riscos d’accident en el treball, responsabilitat civil i

despeses mèdiques, durant l’estada de l’alumne en el país d’acollida. Aquesta

assegurança s’ha ampliat amb un certificat específic pel viatge i estada, tal com

indiquen les condicions del consorci, i va a càrrec del beneficiari de la beca. Per
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l’aplicació d’aquesta assegurança específica del programa cal viatjar obligatòriament

amb la Targeta Sanitària Europea vigent.

15. 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. En el cas que la renúncia es produeix per motius personals i no justificats el

beneficiari s’haurà de fer càrrec de retornar l’import de l’ajuda cobrada i de despeses

extraordinàries que la seva renúncia pugui haver ocasionat.

Per més informació, consulteu la web http://www.iesfelanitx.cat/erasmus-2/ o feu la

vostra consulta a l’adreça erasmus@iesfelanitx.cat.

El proyecto 2022-1-ES01-KA121-VET-000061104 EuroFP Balears VI 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.
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