
Convocatòria de selecció   de professors del CFGM de Tècnic en Cures Auxiliars  

d’Infermeria per a la realització de mobilitats per formació dins el programa

Erasmus+ durant el curs 2018-19

Objecte de la convocatòria

Selecció  del  professorat  del  CFGM de  Tècnic  en Cures  Auxiliars  d’Infermeria que

participarà en el programa Erasmus+ en la modalitat de job shadowing.

l’IES Mossèn Alcover participa en el projecte a través del consorci de la Conselleria

d’Educació i Universitat de les Illes Balears.

Destinataris

Professorat de l’IES Mossèn Alcover que imparteixi docència directa en el  CFGM de

Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, durant el curs 2018-19.

Requisits per participar en la selecció:

- Estar impartint docència a l’IES Mossèn Alcover en el CFGM de Tècnic en

Cures Auxiliars d’Infermeria.

- Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país participant en

el programa. 

- Presentar la sol·licitud i la documentació justificativa, si escau, en el termini

previst.

Criteris de selecció dels beneficiaris

Per  la  valoració  de les  sol·licituds  i  l’adjudicació  de les  beques es constituirà  una

comissió presidida pel Director del centre i integrada per la cap d'estudis de nocturn ,

la  coordinadora  dels  programes  Erasmus  del  centre.  Els  professors  passaran  un

procés de selecció on es valorarà:

- Permanència en el centre durant els cursos 2017-18 i 2018-19 (màxim 4

punts).

o Professorat funcionari de carrera amb plaça definitiva al centre i amb

expectatives de continuar al centre els propers dos cursos (4 punts).

o Professorat funcionari de carrera en comissió de serveis al centre i

amb expectatives de continuar al centre els propers dos cursos (3

punts).



o Professorat funcionari interí amb plaça de pacte i amb expectatives

de continuar al centre els propers dos cursos (2 punts).

o Professorat  funcionari  interí  sense  pacte  i  amb  expectatives  de

continuar al centre els propers dos cursos (1 punt).

- Ocupació de càrrecs  en el  centre  durant  el  curs 2017-18  (màxim 1

punt).

o Cap de departament: 1 punt

o Coordinació Erasmus del departament: 0.5 punts

- Impartició, durant els dos darrers cursos, de mòduls relacionats amb

la formació i  compromís de seguir  el  proper curs impartint  mòduls

específics del cicle (màxim 1.5 punts).

o Tots  els  mòduls  impartits  els  darrers  dos  cursos  han  estat

relacionats amb la formació i hi ha compromís de seguir el proper

curs impartint els mateixos mòduls (mòduls específics). (1.5 punts)

o Part  dels  mòduls  impartits  els  darrers  dos  cursos  han  estat

relacionats amb la formació (mòduls específics) i hi ha compromís

de seguir el proper curs impartint mòduls específics. (1 punt)

- Realització  de  tasques  dintre  del  Projecte  Erasmus+  o  compromís

d’assumir tasques el proper curs (les puntuacions d’aquests apartats

no són excloents, es sumaran) (màxim 1 punt).

o Participació  al  Projecte  Erasmus+  el  curs  2016-17  o  2017-18  o

2018-19 (1 punt).

o Compromís de participar en el Projecte assumint tasques el proper

curs (0.5 punts).

-  Coneixement  d’idiomes (acreditats amb titulacions oficials)  (màxim

0.5 punts):

o C2: 0.5 punts

o C1: 0.25 punts

o B2: 0,15 punts

- Vistiplau del director del centre per a realitzar la formació.

Termini de presentació de sol·licituds



El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 al 10 de desembre de 2018, ambdós

inclosos. La sol·licitud s’ha de presentar a la Secretaria del centre.


