
CONVOCATÒRIA  DE  BEQUES  ERASMUS+  2019-2020  PER  A  LA 
FORMACIÓ DE PERSONAL DOCENT D’FP DE GS I NO DOCENT DEL 
CENTRE  (STT),  EN  EL  MARC  DEL  PROGRAMA  ERASMUS+  I  EL 
PROJECTE 2018-1-ES01-KA103-047207

L’IES Pasqual Calbó i Caldés 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 i des del curs 2007-
2008,  l’IES  Pasqual  Calbó  i  Caldés  gestionava  els  seus  propis  projectes  de 
mobilitat  del  programa  Erasmus  finançat  pel  Programa  d’Aprenentatge 
Permanent de la UE. Amb la finalització d’aquest programa  l’any 2014, l’IES 
Pasqual  Calbó  i  Caldés  ha  continuat  promovent  la  mobilitat  d’alumnes  i 
personal docent i no docent amb el finançament del programa Erasmus+ que 
inclou beques per a la formació del professorat i personal no docent del centre. 

1. Tipus de formació i objectius de cadascuna.
Aquesta formació pot ser de 2 tipus: 

 Mobilitat de personal docent i no docent a una empresa.

L’objectiu és permetre que els beneficiaris aprenguin de la transferència de 
coneixements  o  de  competències  i  adquireixin  aptituds  pràctiques.  Les 
activitats  poden  ser  molt  variades:,  períodes  de  formació  pràctica,  job  
shadowing, etc.

 Mobilitat de personal docent i no docent d’una institució d’educació 
superior  a  una  altra  institució  d’educació  superior  sòcia  (prèvia 
signatura d’un acord institucional) 

L’objectiu és permetre que els beneficiaris aprenguin de les experiències i 
bones pràctiques de la institució sòcia i millorin les aptituds que requereixen 
el seu lloc de feina actual. La principal activitat és una breu estància en la 
institució  sòcia  que  pot  denominar-se  de  diferents  maneres:  breus 
comissions de serveis, observació de professionals, visites d’estudis, etc.
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2. Nombre de beques a adjudicar i durada de les estades

Per aquest curs escolar 2019-2020 el centre gestiona 1 beca per fer una estada 
d’una setmana de durada, en el marc del projecte ERASMUS +  2018-1-ES01-
KA103-047207, ha de finalitzar com a molt tard el dia 31 de maig de 2020. 

3. Dotació econòmica

L’ajuda  que  rebrà  el/la  participant  en  aquest  projecte  consta  de  diferents 
partides  i  va  en  funció  del  país  de  destí  i  la  durada  de  l’estada.  A la  web 
www.sepie.es hi ha tota la informació al respecte, així com a la pàgina web del 
centre i al Bloc Erasmus+ del centre.

4. Programa de formació

A efectes de concessió de l’ajuda,  és  indispensable presentar  un projecte de 
formació  acceptat  per  la  institució  d’origen  i  d’acollida  o  per  l’empresa.  El 
projecte ha d’incloure com a mínim: 

 els objectius de la mobilitat
 el valor afegit de la mobilitat per al centre i el propi interessat 
 el programa d’activitats a desenvolupar
 els resultats esperats

Aquest projecte s’ha de presentar seguint el format proposat pel SEPIE que us 
facilitarà la coordinadora de mobilitat del centre. 

5. Presentació de sol·licituds i terminis

Per sol·licitar un ajut de mobilitat ERASMUS+ per formació s’han de lliurar a 
l’oficina del centre els següents documents: 

 Sol·licitud degudament emplenada (Annex I d’aquesta convocatòria)
 Projecte de formació segons el model establert.
 Fotocòpia DNI i fotocòpia compte bancari

Les  sol·licituds  que  no  aporten  la  documentació  esmentada  quedaran 
automàticament excloses del procès.

Les sol·licituds es poden presentar fins el  05 de desembre de 2019. 
El Projecte ERASMUS+ 2018-1-ES01-KA103-047207 

esta finançat amb el suport de la Unió Europea

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

C/ Francesc F. Andreu, 1 – 07703 Maó Tel. 971 369 390
iespasqualcalbo@educaib.eu     www.iespasqualcalbo.cat

http://www.sepie.es/
mailto:iespasqualcalbo@educaib.eu


En cas de no rebre cap sol·licitud o que finalment no sigui adjudicada la beca, 
es farà una nova convocatòria abans de que finalitzi el primer trimestre del 
curs.

   6. Criteris de selecció  

Si  el  sol·licitant  presenta  la  sol·licitud segons el  que s’ha especificat  al  punt 
anterior i mentre hi hagi places vacants, l’adjudicació de places serà automàtica. 

En cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places, s’aplicaran el 
següent barem amb els criteris de selecció següents: 

1.  Adequació  de l’estada:  es  prioritzaran les  sol·licituds que a part  de 
contribuir  a  la  formació  individual  del  participant,  es  consideri  que 
poden contribuir  a aproximar la dimensió i  la  realitat  europea,  en els 
seus  àmbits  educatius  i  productius,  als  ensenyaments  de  formació 
professional. Per tant, es valorarà que serveixin per millorar la formació 
impartida  en  una  o  vàries  famílies  professionals,  per  ajudar  al 
desenvolupament  dels  projectes  europeus  del  centre  i  per  establir 
contactes  de  cara  a  enviar  els  nostres  alumnes  a  empreses  i  centres 
escolars europeus per fer les seves estades de beca Erasmus+.  1 punt.

2.  Es  prioritzaran  les  sol·licituds  d’aquells  participants  que  siguin 
funcionaris amb destinació definitiva al nostre IES. 1 punt.

3.  Coneixement  de  la  llengua de  treball  de  la  institució  on  es  realitzi 
l'estada (acreditant la titulació corresponent). 1 punt.

4.  Projecte de formació acceptat per l’organització d’acollida. 1 punt.

Totes  aquelles  sol·licituds  que  no  incloguin  les  dades  i  documentació 
necessàries (Sol·licitud i Projecte de formació) quedaran automàticament 
excloses del procés de selecció.

7. Renúncies 
En cas de renúncia, es comunicarà per escrit o per correu electrònic, al més aviat 
possible a la coordinadora de mobilitat a l’FP, per tal de poder readjudicar l’ajut 
econòmic entre les sol·licituds que hagin quedat en llista d’espera. 
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8. Pagament de la beca

Una  vegada  realitzada  l’estada,  els  beneficiaris  han  de  lliurar  la  següent 
documentació per a poder rebre l’import de la beca:

Per a contribucions basades en les despeses reals, és a dir, per a les despeses de 
viatge (inclosos  els  visats  d’entrada  i  sortida,  però  excloent  assegurances  de 
viatge i despeses de cancel·lació, que es consideren inclosos en les despeses de 
manutenció):

Prova  dels  pagaments  realitzats:  factures,  rebuts,  bitllets  de  viatge  emprats, 
fotocòpia del visat, targetes d’embarcament, proves de transferència, etc.

Per  a la contribució de les despeses de manutenció: 

Prova  de  la  participació  en  l’acció  mitjançant  un  certificat  de  l’estada  que 
especifiqui  les  dates  d’inici  i  finalització  de  l’activitat,  signat  per  la 
institució/organització d’acollida.

A  més, el beneficiari  ha de lliurar un informe final i realitzar l’enquesta EU 
Survey en finalitzar la seva estada.

9. Informació i orientació sobre el projecte Erasmus 

Durant  el  curs  escolar els  interessats  en participar  en aquest  projecte  poden 
sol·licitar informació a la coordinadora de mobilitat a l’FP del centre. 

Maó, 08 de novembre de 2019
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Annex 1
Sol·licitud d’una beca de formació de personal docent de GS i personal no 

docent del PROJECTE ERASMUS+ 2018-1-ES01-KA103-047207

Nom i llinatges  _________________________________________________

DNI __________________________________ Data naixement ___________

Adreça __________________________ CP ________ Localitat ___________

e-mail ____________________________________ Tel. mòbil ____________

EXPÒS:

1. Que  estic  interessat/da  en  rebre  una  beca  per  realitzar  una  estada 
formativa en una empresa o institució europea, dins el marc del Projecte 
ERASMUS+ 2018-1-ES01-KA103-047207 

2. Que  en  el  projecte  de  formació  adjuntat  queden  descrites  tant  les 
característiques  del  centre  d’acollida  com  les  activitats  formatives 
previstes.  

Per això,

SOL·LICIT: 

Formar part  del  procés  de  selecció  per  a  participar  en  l’esmentat  projecte  a 
través d’una beca de formació del personal (STT).

Maó, ___ de _____________ de 201_

Signatura interessat/da: 
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