
                                                
 

 

 

FORMULARI SOL·LICITUD DE BECA PER A MOBILITAT DE PROFESSORAT PER 

FORMACIÓ DINS EL PROGRAMA ERASMUS+ . Curs 18-19 

 
NOM I LLINATGES:  
 

  

Permanència en el centre durant els cursos 2021-22 i 2022-23 (màxim 4 

punts) 

Professorat funcionari de carrera amb plaça definitiva al centre 

i amb expectatives de continuar al centre els propers dos 

cursos.  

4 punts 

Professorat funcionari de carrera en comissió de serveis al 

centre i amb expectatives de continuar al centre els propers 

dos cursos. 

3 punts 

Professorat funcionari interí amb plaça de pacte i amb 

expectatives de continuar al centre els propers dos cursos. 

2 punts 

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) 

 

Cap de departament 1 punt 

 

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) 

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 

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) 

Experiència per haver participat en el projecte Erasmus 1 punt 

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) (acreditats amb titulacions oficials)  

C2 2 punts 
C1  1.5 punts 
B2 1 punt 

B1 0.5 punts 

Experiència docent (1 punt/curs) 

  

Pertinència a alguna de les categories d'inclusió segons 

http://sepie.es/inclusion.html (5punts) 

  

 
TOTAL PUNTS BAREMACIÓ 

 

 

 

Signatura, 

 

 

 

http://sepie.es/inclusion.html

