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Convocatòria de Beques Erasmus+ de Formació Professional per a la realització de mobilitats de 

professors en el marc del Projecte EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410) 

 

 
La Conselleria d'Educació i Universitat ha organitzat un Job Shadowing a Holanda, 

al Drenthe College, pel mes de maig de 2019 (dates a confirmar). 

 
1- Objectiu del projecte: 

 

• Oferir l’oportunitat als professors del CFGM de realitzar un job shadowing en què 

aprendran com funciona el sistema de Formació Professional a Holanda. 

• Valorar la idoneïtat de Drenthe College com a soci d’acollida dels alumnes del 

CFGM Cures auxiliars d’infermeria. 

 
 

2- Requisits dels sol·licitants: 
 

Els professors que vulguin participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda han de complir els 

següents requisits: 

• Tenir la nacionalitat espanyola o permís de residència vàlid en un dels països 

participants en el programa Erasmus + de la UE. 

• Ser professor de l’especialitat de Procediments sanitaris i assistencials a l’IES Josep 

Maria Llompart durant tot el curs 2017-18 

• Posseir un bon coneixement del CFGM Cures auxiliars d’infermeria. 

• Conèixer el funcionament de les FCT. 
 
 
 

3- Inscripció al procés de selecció: 
 

Els professors que vulguin participar al procés de selecció han d’emplenar l’imprès de 

sol·licitud que figura en l’annex 1 d’aquesta convocatòria. Les sol·licituds, acompanyades 
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d’un CV realitzat segons el model Europass i una còpia del DNI, s’hauran de lliurar a 

Secretaria del centre abans del dia 29 de novembre del 20181. 

 
 

4- Criteris de selecció dels professors: 
 

1- Experiència docent, com a professor tècnic, en el CFGM Cures auxiliars d’infermeria (1 

punt per curs escolar, fins a 5 punts) 

2- Experiència com a tutor d’FCT (1 punt per curs escolar, fins a 5 punts) 

4- Implicació en el programa Erasmus + (1 punt per any, fins a 5 punts) 

5- Càrrecs ocupats a l’escola: p.ex. director, cap d’estudis, coordinador Erasmus + (1 punt 

per curs escolar escolar fins a 5 punts) 

 
 

5- Publicació dels llistat de professors seleccionats: 
 

A principis de desembre del 2018 es publicarà un llistat dels professors que han estat 

seleccionats segons el barem de puntuació abans referenciat. Els professors que hagin 

estat seleccionats durant el procés però per a qui no hi hagi beca disponible, quedaran en 

llista d’espera. 

 
 

6- Obligacions que comporta la participació en el programa Erasmus+: 
 

- Una vegada presentada la sol·licitud d'ajuda i participació en el projecte, no es pot 

renunciar al job shadowing, tret casos de força major degudament justificats. 

- Durant tota l'estada, mantenir la comunicació amb el centre educatiu i aportar els 

documents sol·licitats (imatges, llistat de tasques, etc.) 

- Una vegada acabada l'estada, aportar al centre educatiu la documentació sol·licitada 

(memòria, justificació de despeses, etc.) 

 

 

1 Si el vostre currículum és molt extens, vos podeu limitar a indicar l’experiència relacionada amb els criteris de selecció 
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- Fer partícep al departament de l'organització dels estudis de CFGM al país de destí 
 

- Participar, sempre que sigui possible, en futures reunions informatives en relació al 

projecte Erasmus +, sigui per a professors o alumnes. 

 
 

7- Dotació econòmica i recepció de l’ajuda: 
 

L’ajuda per 5 dies de job shadowing a Itàlia és, aproximadament, de 835€. D’aquesta 

quantitat el professor en rebrà el 80% abans de la seva partida i el 20% un mes després 

del seu retorn. La recepció d’aquest 20% restant està sotmès a que el professor hagi 

entregat tota la documentació que li hagi estat sol·licitada pel centre (memòria, justificació 

de despeses, etc) 
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Annex 1: inscripció del professor al procés de selecció per a la realització d’un job 

shadowing en el marc del projecte EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410) 

 

Nom i llinatges:    
 

DNI:  Data de naixement    
 

Adreça (tipus de via, nom, núm. i CP)    
 

Email  Mòbil   
 
 

 

Expòs: 
 

Que estic interessat/ada a participar en el Job Shadowing organitzat per la Conselleria 

d’Educació i Universitat a Holanda durant el mes de maig del 2019 (dates a 

confirmar). 

Per tal de formar part del procés de selecció adjunt un CV realitzat segons el model 

Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose) i una còpia del 

DNI. 

 
 

Sol·licit: 

 
Formar part del procés de selecció d’un professor per a la realització del job shadowing 

organitzat per la Conselleria en el marc del programa Erasmus+ (EuroFp Balears IV). 

 
 

Lloc i data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura del professor/a sol·licitant 


