
                          

 

 

 

                                                                                                                 

 

Convocatòria d’ajudes per a professorat, Erasmus+ 2022-2023, per a realitzar una 

mobilitat Jobshadowing “Oportunidad Digital” en el marc del projecte Erasmus+ 

EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104) 

L’IES Mossèn Alcover promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, 

en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest 

motiu l'escola participa del consorci format per centres d'ensenyament de formació professional de 

les Illes Balears, coordinat per la Conselleria d'Educació de les Illes Balears, a través dels Serveis 

de Projectes Lingüístics. 

1. Objectiu. 

Oferir una beca de professorat per realitzar una estada de ‘Job shadowing’ modalitat Oportunidad 
Digital de  5 dies a Calgari (Canadà) dins el marc del projecte  Erasmus+ EuroFP Balears VI 
(2022-1-ES01-KA121-VET-000061104) 
 
 
L’objectiu de la mobilitat és que els participants coneguin el procés de digitalització de centres 
educatius a Calgary (Canadà). Amb aquesta mobilitat s’espera que e ls docents de les Illes 
adquireixin bones pràctiques transferibles a les aules en referència a les tecnologies digitals, 
implementació de recursos digitals en la seva pràctica educativa i posterior transferència a la resta 
del claustre i als plans digitals dels centres.  
 
 

Requisits dels beneficiaris.   

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

● Ser professor de L’IES Mossèn Alcover. 

● Complir els requisits (en el moment del viatge) d’accés a Canadà.  https://www.eta-

canadaexpress.com.mx/articles/requisitos-viajar-a-canada-desde-espana 

●  Impartir FPB, CFGM d’FP o certificats de professionalitat durant el present curs escolar. 

● Acreditar un nivell mínim B1 d’anglès mitjançant un certificat reconegut per ACLES o mitjançant 

una prova de nivell OLS (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/online-

language-support) 

 

2. Durada i país de l’estada. 

Les activitats es portaran a terme de 22- 26 de maig de 2023. A Calgary (Canada) 

 

https://www.eta-canadaexpress.com.mx/articles/requisitos-viajar-a-canada-desde-espana
https://www.eta-canadaexpress.com.mx/articles/requisitos-viajar-a-canada-desde-espana


                          

 

 

 

                                                                                                                 

 

3. Informació i orientació sobre el projecte. 

La convocatòria es publicarà a la web del centre. 

Per qualsevol dubte de la mateixa contacteu amb: Francesc Cerdà 

(erasmuska102@iesmossenalcover.cat) 

 

4. Inscripció al procés de selecció. 

Per participar en el projecte, el professorat ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud d’inscripció al procés 

de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.  

Les sol. licituds s’han de presentar per email al correu erasmuska102@iesmossenalcover.cat, 

juntament amb una fotocòpia del DNI, abans de dia 17 de març de 2023. 

  

5. Procés i criteris de selecció dels professors. 

Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada, els professors participants es 

seleccionaran tenint en compte el següent barem: 

● Membre de la comissió d’elaboració del pla digital de centre: 3 punts. 
● Membre de l'equip directiu: 2 punts. 
● Coordinador/a TIC del centre: 1 punt. 
● Nivell de llengua anglesa: 

● Nivell C2: 3 punts 
● Nivell C1: 2 punts 
● Nivell B2: 1 punt 

● Candidats que puguin acreditar algun dels perfils descrits al següent document per a 
l’àmbit de la Formació Professional: 
http://sepie.es/doc/convocatoria/2023/estrategia_de_inclusion_y_diversidad_del_sepie.pdf:
  2 punts. 

 

6. Publicació de les llistes de professors seleccionats 

Tenint en compte el barem exposat en l’apartat anterior, la coordinador/a de mobilitat, publicarà a 

partir de dia 17 de març de 2023, la llista provisional de professors seleccionats i exclosos. El 

professorat disposarà de 1 dia hàbil per fer al·legacions (per escrit, a la Secretaria del centre). 

 

7. 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 del professor: 

 

mailto:erasmuska102@iesmossenalcover.cat
http://sepie.es/doc/convocatoria/2023/estrategia_de_inclusion_y_diversidad_del_sepie.pdf


                          

 

 

 

                                                                                                                 

 

1. Aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el funcionament de 

centre d'acollida, així com mantenir, durant tota l’estada, una comunicació fluida amb el centre 

educatiu aportant les dades que es sol·licitin (relació de tasques, imatges, etc.). 

2. 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. 

3. Elaborar una memòria final (portfoli). 

4. Participar, sempre que sigui possible, en les futures activitats de difusió del projecte que el 

centre organitzi. Especialment important serà l’exposició del projecte i experiència davant 

dels membres del Claustre i reunió de departament. 

5. Un cop presentada la sol·licitud d’ajuda i participació en el projecte, NO renunciar a l’estada, 

excepte en casos de força major degudament justificats amb documents oficials. 

 

8. Dotació econòmica de l’estada.   

El projecte Erasmus+ KA121-VET EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104), 

coordinat pel Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals, finançarà 5 dies d’activitat 

i 2 dies de viatge segons les tarifes de la Convocatòria Erasmus+ de 2022. La beca tindrà un import 

de 2319 €. 

9. Cobrament de l’ajuda.  

El centre transferirà al professor abans de partir el 80% de l’ajuda, descomptant l’import de les 

despeses que el centre hagi pagat directament (allotjament, assegurança, transfers aeroport....). El 

professor cobrarà el 20% restant després d’haver tornat i lliurat l’informe final i la documentació 

pertinent. 

A la tornada el professor es compromet a entregar la següent documentació:  

• Informe final  

• Factures i resguard de pagament de l’allotjament  

• Factures i targetes d’embarcament de tots els vols: anada i tornada  

• Realització de l’enquesta EUSurvey conjuntament amb la coordinador/coordinadora 

• Altres documents que la Conselleria pugui requerir 

10. Assegurança.  

El centre educatiu té contractada una pòlissa d’assegurança pels professors que participen en el 

Programa Erasmus+ que cobreix, entre altres, els riscs d’accident en el treball, responsabilitat civil, 

despeses mèdiques i cobertura de viatges, durant l’estada del professor en el país d’acollida. Així 

mateix, el professor està obligat a sol·licitar i portar amb ell la Targeta Sanitària Europea. 



                          

 

 

 

                                                                                                                 

 

Aquesta assegurança va a càrrec del professor i aquest haurà de fer efectiu el seu import abans de 

partir cap al seu destí. Així mateix, el professor està obligat a sol·licitar i portar amb ell la Targeta 

Sanitària Europea.  

 

11. 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.  

Si un professor renuncia abans de partir per motius personals i no justificats, s’haurà de fer càrrec 

de les despeses que ocasioni la seva renúncia. 

En el cas que la renúncia es produeix per motius personals i no justificats un cop començada l’estada 

en el país de destí, el professor, a més de retornar l’import de l’ajuda que ja haurà cobrat,  s’haurà 

de fer càrrec de les despeses que la seva renúncia pugui ocasionar. 

 

Manacor, 14 de març de 2023 

 

Francesc Cerdà  

Coordinador/a Erasmus+ FP Grau Mitjà 

 
 
 
 
  



                          

 

 

 

                                                                                                                 

 

Annex 1 

 

Sol·licitud d’inscripció al procés de selecció 

ERASMUS +  

2020-1-ES01-KA103-079071: Job shadowing per a professorat 

FORMULARI DE SOL·LICITUD 

 

Dades personals 

Llinatges: 

Nom: 

Sexe :  home (   ) dona (   ) 

Nacionalitat:  

Data de naixement: 

DNI: 

 

Direcció: 

Ciutat :  

Província: 

Codi Postal : 

Telèfon(s): 00 34 

Mòbil : 00 34 

e-mail preferent: 

e-mail secundari: 

 

IDIOMES: indicar expressament si teniu el títol B2 

Llengua materna: 

 

Idiomes  Entenc Xerro Nivell* 

Anglès   1 2   3 

Altres (indiqueu-los)   1 2   3 



                          

 

 

 

                                                                                                                 

 

   1 2   3 

   1 2   3 

* Nivell 1: l’entenc i el parlo perfectament. 

Nivell 2: l’entenc i el parlo regular. 

Nivell 3: l’entenc i el parlo amb dificultat 

 

INFORMACIÓ SOBRE EL TREBALL 

 

• Titulació acadèmica: 

 

• ¿Quan de temps portes treballant com a professor/a?  

 

• Professora de (matèria):  

 

•  Indiqui si desenvolupa algun altre càrrec al centre 

 

 

● Indiqui en quins projectes treballa en el centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

 

 

                                                                                                                 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS 

 

Ha participat en algun altre projecte de mobilitat?  (   ) Sí (    ) No 

 

Si la resposta es afirmativa, assenyali any i destí:  

 

 

Com transmetria la seva experiència i els coneixements adquirits en el curs de la mobilitat, en cas de ser 
seleccionat? 

 

 

 

Indiqui en un breu text en l’ idioma que utilitzarà a l’estada del país de destinació, les principals 
motivacions i objectius de la mobilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA I SIGNATURA 

 

 

 

Cognoms i nom: 

 

 


