
  

 

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

d’Infermeria per a la realització de mobilitats per formació en el marc del Projecte 

EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104) durant el curs 2022-23 

 

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 2022-23. 

Requisits per participar en la selecció: 

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

Cures Auxiliars d’Infermeria o estar implicat en la gestió del programa 

Erasmus+ per al citat cicle. 

- 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. 

 

Nombre de beques 

En la present convocatòria s’ofereixen 2 beques per a professorat. 

 

Informació sobre les diferents categories d'inclusió i la manera d'afavorir la 

participació d'aquests candidats 

El programa Erasmus+ té per objectiu promoure l'equitat i la inclusió, facilitant l'accés 

dels participants que procedeixen d'entorns desafavorits i tenen menys oportunitats 

que els seus companys, quan la situació desfavorable els limiti o els impedeixi la 

participació en activitats transnacionals per motius com ara : 

● 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 estudis prematurament, adults poc qualificats, joves amb baix rendiment acadèmic. 

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

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

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

financers. 

● Diferències culturals: immigrants, refugiats i els seus descendents, persones 

pertanyents a minories ètniques o 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 remotes o rurals, persones 

residents a illes petites o regions perifèriques, persones procedents de zones urbanes 

problemàtiques, persones procedents de zones amb serveis públics escassos 

(transport públic limitat, instal·lacions deficients). 

En cas que el participant compleixi alguna de les condicions, ho haurà de justificar en 

el moment d’entregar la sol·licitud de participació. 

 

 

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 2021-22 i 2022-23 (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 2021-22 (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, se sumaran) (màxim 1 punt). 

o Experiència per haver participat en el projecte Erasmus (1 punt). 

o Compromís de participar en el projecte assumint tasques el proper 

curs (0.5 punts). 

-  Coneixement d’idiomes (anglès o altre idioma rellevant per maximitzar 

l'aprofitament de l'estada): 

o C2: 2 punts 

o C1: 1,5 punts 

o B2: 1 punt 

o B1: 0,5 punts 

- Experiència docent: 1 punt/curs 



  

 

- Pertinència a alguna de les categories d'inclusió segons 

http://sepie.es/inclusion.html 

(s’haurà de justificar documentalment aquesta condició): 5 punts  

 

D’acord amb els criteris de selecció establerts a la convocatòria, resultaran admesos 

els professors que obtinguin major puntuació. La resta de professorat quedarà en 

reserva, o bé, com a no seleccionat. 

 

Termini de presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 al 18 de gener de 2023, ambdós 

inclosos. La sol·licitud s’ha de presentar a la Secretaria del centre abans de les 15:00 

del 18 de gener. 

 

Data de publicació de llistes provisionals, període per presentar les 

reclamacions i data de publicació de les llistes definitives 

 

El llistat de professorat seleccionat segons el barem de puntuació serà publicat a la 

web del centre i al taulell d’anuncis del centre. També es publicarà el professorat que 

hagi quedat en llista d’espera, si escau. 

1. Publicació llistat provisional: es farà públic el dimecres 18/I/2023 a la web del centre 

i al taulell d’anuncis. 

2. Període de reclamacions: es podran realitzar reclamacions el dijous 19/I/2023 

presentant una sol·licitud a la Secretaria del centre. 

3. Publicació llistat definitiu: divendres 20/I/2023 a la web del centre i al taulell 

d’anuncis es publicarà la llista de professorat admès i exclòs, a més del llistat de 

professorat en reserva per si s’han de cobrir renúncies que puguin tenir lloc. 


