
                                           
 
 

 

 



                                           
 

ERASMUS+ KA103 per a professorat i PAS:  

Objectiu del projecte:  

D’acord amb els objectius establerts a la Guia de Programa Erasmus+ 2014-2020 per a mobilitat del personal,                 
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la present convocatòria té com a objectiu principal promoure el desenvolupament profesional del personal              

docent de CFGS i PAS mitjançant accions pedagògiques que permetin: 

- el disseny i la incorporació de la metodologia AICLE (Aprenentatge de Continguts i Llengües Estrangeres) als                 

estudis curriculars del centre, d’una banda,  

-  l’ús de l’anglès per part del Personal Administratiu i de Serveis per a la realització de tasques relacionades 

amb l’Erasmus+, entre d’altres. 

 

Condicions generals 

 
- Els candidats seran Professorat de CFGS i Personal d’Administració i Serveis a Illa dels Banyols durant el curs 

2018-2019, amb un nivell d’anglès mínim de B1, amb nacionalitat espanyola o amb reconeixement en el país 

en el qual resideix. 

- Les estades Erasmus es realitzaran en els mesos de juliol i agost de 2019, principalment. Els candidats han 

d’indicar les seves dates de realització preferents al full d’inscripció. 

- Els cursos tindran una durada de 5 dies d’acord amb les bases del SEPIE 2019 , sense tenir en compte els 
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viatges d’anada i tornada. 

- Les mobilitats seran reconegudes amb un certificat d’estada Erasmus+, que es pot acreditar com a formació 

permanent al Departament d’Ensenyament. 

- Els participants estaran coberts per una assegurança d’accidents, viatge i responsabilitat civil. 

Cursos de formació oferts i beques ofertades: 

 

1. PROFESSORAT NO ESPECIALITZAT EN ANGLÈS: Curs d’anglès + AICLE  

2. PROFESSORAT ESPECIALITZAT EN ANGLÈS: Curs d’anglès i metodologia  

3. PAS: Curs d’anglès intensiu per a personal administratiu  

 

Número de beques: 8 beques 

La formació es durà a terme als següents països: Anglaterra, Escòcia i Irlanda 

1 Guia de Programa E+, pàg. 35, versió en espanyol: 
http://sepie.es/doc/convocatoria/2019/erasmus-plus-programme-guide-2019_es.pdf 
 
2 Annex I - Criteris d’adjudicació: 
http://sepie.es/doc/convocatoria/2018/resoluciones/junio/Anexo_I_Apartado_2_Criterios_de_adjudicacion_
KA103_2018.pdf 
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Finançament de les beques : 
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D’acord amb els països establerts a la present convocatòria, els imports de les ajudes es finançaran segons els 

següents conceptes: 

1. Quantitat diària de les ajudes per a Regne Unit i Irlanda: 120€/ dia 

Fins els 14è dia de l’activitat s’aplicaran les quantitats diàries indicades, entre el 15è i 60è dia d’activitat 

s’aplicarà el 70% d’aquestes quantitats. 

2. Viatge d’anada i tornada, i desplaçaments: 275€  
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Selecció dels participants: 

Els candidats i candidates interessades hauran d’enviar la següent documentació degudament 

complimentada i signada: 

1. Fitxa de sol·licitud del projecte de mobilitat en PDF (us la podeu descarregar fent click aqui) on                 

s’especifiqui: 

- La motivació per dur a terme l’estada, la qual ha d’estar basada en la introducció de millores en el 

lloc de treball / equip. 

 

- Una bona descripció i coherència dels objectius i del Pla de Treball  

- El valor afegit que aportarà l’estada al seu lloc de treball i a l’equip 

2. Currículum Vitae Europass en anglès  (link directe clicant aqui) 
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3. Certificats oficials d’idiomes (EOI, Cambridge, etc.) 

 

4. Qualsevol altra documentació que sigui oportuna a efectes de la mobilitat. 

Tota aquesta documentació s’ha d’enviar en PDF escanejada i signada a erasmusinsib@gmail.com  

                          DATA LÍMIT: 22 de gener de 2019 a les 23:59h 

 

 

3 Información sobre Financiación y Prioridades de los proyectos gestionados por SEPIE, pàg. 7: 
http://sepie.es/doc/convocatoria/2019/inf_financiera_y_prioridades_2019.pdf 
 
4  Guia de Programa E+, pàg. 51, versió en espanyol: 
http://sepie.es/doc/convocatoria/2019/erasmus-plus-programme-guide-2019_es.pdf 
5 Podeu demanar assessorament i ajuda al Departament de FOL i Llengües per tal de redactar el CV Europass 
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Comitè de selecció i seguiment: 

La selecció dels participants en el projecte es durà a terme per un Comitè de selecció, constituït a l’efecte, el 

qual estarà format per:  

President: Juan Cañete 

Secretària: Raquel Carrasco 

Vocals: 

                Juan Agustí Barceló 

Sergio Mainar 

Julián de Manuel 

Domingo de Arriba 

El Comitè desenvoluparà la seva tasca en base a uns criteris públics, transparents, igualitaris, i prèviament 

establerts en les bases de la convocatòria. 

Baremació de la selecció dels candidats i candidates: 

Per a poder optar al projecte de formació docent i PAS, els criteris de selecció dels candidats seran els                   
següents: 
 
1. FITXA DEL PROJECTE 

 

El Comitè valorarà la fitxa del projecte, basant-se en els següents criteris: 

Motivació de la formació Fins a 2,00 punts 
Descripció dels objectius i del Pla de treball Fins a 5,00 punts 
Valor afegit Fins a 3,00 punts 
 
 

2. ACREDITACIÓ DEL NIVELL D’IDIOMES: 
 
S’hauran de lliurar a la secretaria del centre internacional els certificats oficials que acreditin el coneixement                
de llengües. La baremació segons el nivell acreditat serà: 
 
Nivell B1 2,00 punts 
Nivell B2 3,00 punts 
Nivell C1 - C2 4,00 punts 
 
 

3. ALTRES MÈRITS 

  

- Estar realitzant un curs d’anglès: 2 punts 

- Estar impartint metodologia AICLE en el seu mòdul: 3 punts 

- Estar impartint metodologia PBL (Project-Based Learning) en anglès en el seu mòdul d’anglès: 3 punts 

- Estar fent servir l’anglès a l’administració (PAS): 3 punts 

- Tenir formació prèvia en AICLE: 2 punts  

 

Aquests mèrits s’hauran de justificar amb certificats o documentació que provi la seva veracitat. 
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RESOLUCIÓ 

La resolució de la selecció dels candidats es farà pública al web d’Illa dels Banyols, amb la baremació final, a                    

principis de 2019. 

La resolució de la concessió de les beques es farà pública al web d’Illa dels Banyols a inicis de juny de 2019. Els                       

candidats i candidates seleccionats rebran el document de concessió de la beca.  

RENÚNCIES Y TERMINI DE RENÚNCIA 

En cas de renúncia a la mobilitat, el candidat seleccionat haurà de presentar-la per escrit juntament amb el                  

document de concessió de la beca en un termini màxim de 10 dies des de la concessió de la mateixa.  

Es consideren causes justificades de renúncia:  

- Malaltia greu o accident 

- Malaltia greu o mort d’un familiar de segon grau 

- Compliment del deure públic 

- Qualsevol altra causa suficientment justificada a judici del Comitè de Selecció i Seguiment 

 

La Convocatòria entra en vigor a partir del dia 3 de gener de 2019. 

 

 

Illa dels Banyols,  3 de gener de 2019..  
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