Convocatòria

ERASMUS

+

curs

2019-2020

per

a

professorat

d’ensenyaments

professionals per a realitzar una estada formativa en empreses, entitats o centres
educatius d’altres països durant el curs 2020-2021.
1. Objecte.
L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar les estades formatives en empreses, entitats o centres
educatius ubicats en altres països de la Unió Europea, per part del professorat que imparteix Formació
Professional. Les finalitats d’aquestes estades són les següents:
 Acció 1: El sistema educatiu en alternança a Europa.
a) Millorar el coneixement de les característiques i el funcionament de la formació en alternança simple o
dual en països europeus amb una àmplia tradició en aquesta modalitat de formació professional i
incorporar bones pràctiques d’altres sistemes educatius.
b) Conèixer mitjançant l’observació i la participació en sessions de treball, els rols dels diferents agents
implicats en la formació en alternança.
 Acció 2: Competències professionals per al desenvolupament d’activats d’ensenyamentaprenentatge en llengua anglesa.
a) Millorar les metodologies, eines i estratègies per a la correcta utilització de l’anglès com a llengua
d’ensenyament-aprenentatge en la formació professional inicial i cicles d’arts plàstiques i disseny (AICLE
- aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera).
b)Conèixer mitjançant l’observació de models, experiències i pràctiques d’altres països de parla no
anglesa la manera com s’imparteixen els continguts curriculars en llengua estrangera.
2. Qui pot sol·licitar una beca ERAMUS+?
El professorat de l’Institut Cendrassos que imparteix classes a cicles formatius té la possibilitat d’optar
a una mobilitat del programa ERASMUS+ en aquestes dues modalitats:
 Acció 1. El sistema educatiu en alternança a Europa. (*)
 Acció 2. Competències professionals per al desenvolupament d’activitats d’ensenyamentaprenentatge en llengua anglesa.
(*) En el cas de l’acció 1, també hi pot participar membres de l’equip directiu i/o professorat de llengües
estrangeres que imparteixi formació professional.

3. Modalitats de les estades.
Les estades es fan en empreses, entitats i/o centres educatius de països de la Unió Europea, que
prèviament hagin acordat amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial un programa d’activitats adequat.
Les estades d’ambdues accions es duen a terme durant el mes de juliol del curs acadèmic 2020-2021,
prioritàriament durant la primera quinzena. Són d’una durada de 5 dies + 2 de viatge. L’organització i
gestió és a càrrec de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
4. Requisits de les estades.
Els requisits per les estades són els següents:
 Per una estada formativa del tipus “Acció 1”: Nivell B1 en llengua anglesa.
 Per una estada formativa del tipus “Acció 2”: Nivell B2 en llengua anglesa i acreditar experiència
en els últims quatre anys en coneixements de la metodologia AICLE.
5. Procediment de la sol·licitud.
Per poder participar en el Programa ERASMUS + el professorat sol·licitant haurà de presentar la
documentació següent:
1. El full de sol·licitud per demanar la mobilitat.
2. La documentació que acrediti els requisits per al tipus d’estada que es sol·licita i
Donada l’excepcionalitat de confinament per fer front al Covid-19, les sol·licituds i la documentació es
presentarà per correu electrònic a mvilan32@xtec.cat i en còpia al correu electrònic del centre
b7005649@xtec.cat . Els originals s’hauran de presentar finalitzat el període de confinament a la Marta
Vilanova.
6. Termini de la sol·licitud.
El termini per presentar les sol·licituds és des del 27 d’abril fins el 6 de maig de 2020.
7. Comissió de selecció.
Per seleccionar el professorat que realitzarà les mobilitats d’ambdues accions es realitzarà una comissió
de selecció formada per la Directora del Centre i la Coordinadora de Mobilitat.

Per ambdues accions, es seleccionarà un professor/a participant i un professor/a de reserva, donant
prioritat als participants en destinació definitiva al centre.
8. Mèrits per la selecció del participants.
Per seleccionar els participants en ambdues accions es realitzarà la baremació dels candidats tenint en
compte els mèrits següents:


Per a una estada tipus “Acció 1”:

i.

Nivell d’anglès superior al requerit i/o altres idiomes: [1 punt per cada certificat / 2 punts màxim]

ii.

Certificats de cursos de formació FCT/Dual: [1 punt per cada 30 hores / 4 punts màxim]

iii.

Càrrec unipersonal de coordinador/a de FP: [2 punts]

iv.

Membres de l’equip directiu: [2 punts]



Per a una estada tipus “Acció 2”:

i.

Nivell d’anglès superior al requerit i/o altres idiomes: [1 punt per cada certificat / 2 punts màxim]

ii.

Certificats de cursos AICLE diferents al dels requisit: [1 punt per cada 30 hores / 4 punts màxim]

iii.

Experiència docent en AICLE en el centre: [1 punt per cada curs d’experiència AICLE / 2 punts
màxim]
9. Resolució de la convocatòria.
La resolució de la convocatòria es publicarà a la web de l’INS Cendrassos seguint el següent calendari:
-

Publicació de la llista provisionals de candidats i les seves puntuacions: 12 de maig de 2020.

-

Termini de reclamacions a la resolució: fins el 15 de maig de 2020.

-

Publicació de la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions: 18 de maig de 2020.

El professorat seleccionat es compromet a conèixer les bases de la convocatòria i a complir amb tots els
requisits administratius.
Si un professor/a decideix no acceptar la plaça de mobilitat assignada, la plaça d’adjudicarà al següent
candidat millor valorat.
10. Reconeixement de les estades formatives.
Els beneficiaris de les estades obtindran un certificat de formació permanent.
Per més informació:


Envieu un mail a la Coordinadora de Mobilitat: mvilan32@xtec.cat

