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Convocatòria de selecció de professorat per a la realització de mobilitats per 

formació dins el programa Erasmus+ durant el curs 2022-23 

 

Objecte de la convocatòria 

Selecció del professorat que participarà en el programa Erasmus+ en la modalitat de mobilitat 

de personal per formació (STT) de grau mitjà. Es disposa de 2 beques. 

 

Persones destinatàries 

Professorat del CIFP Son Llebre que compleixi els següents requisits:  

1. Estar impartint docència en el cicle formatius de grau mitjà o formar part del 

Departament d’Informació i Orientació Professional o del CRN o de l’equip directiu. 

2. Compromís de contactar amb centres  on poder enviar alumnat d’ FCT al país on es 

realitzi la mobilitat. 

3. Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país participant en el 

programa.  

4. Presentar la sol·licitud i la documentació justificativa, si escau, en el termini previst. 

 

Criteris de selecció de les persones beneficiàries 

Per la valoració de les sol·licituds i l’adjudicació de les beques es constituirà una comissió 

presidida per la Directora del centre i integrada pels caps d’estudis i una professora designada 

per la comissió. Els professorat passarà un procés de selecció on es valorarà: 

 

1. Permanència en el centre durant el curs 2022-23  (màxim 3 punts). 

o Professorat funcionari de carrera amb plaça definitiva al centre (3 punts) 

o Professorat funcionari de carrera en comissió de serveis al centre (2.5 

punts) 

o Professorat funcionari en pràctiques (2 punts). 

o Professorat funcionari interí (1 punt). 

 

2. Impartició, durant el curs 2022-23, de mòduls relacionats amb la 

formació sol·licitada al Projecte Erasmus+ (màxim 2 punts)  

o Mòdul FCT (2 punts) 

o Mòduls teòrics (1 punt) 

3. Gestió i implicació en les tasques del Projecte Erasmus+ (les puntuacions 

d’aquest apartat no són excloents, es sumaran) (màxim 4 punts). 
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o Participació directa en la recerca i l’organització de les mobilitats del 

Projecte Erasmus+ el curs 2022-23 (màxim 2 punts) 

o Membre equip directiu (2 punts) 

o Membre del departament d’Informació i Orientació Professional o CRN (1 

punt)  

o Coordinació de les tasques relacionades amb les mobilitats del Projecte 

Erasmus+ el curs 2022-23 (1 punt) 

 

4. Haver participat en anteriors convocatòries per mobilitats de formació 

per professorat i no haver estat seleccionat/ada (màxim 1 punt) 

 

5. Competència lingüística en llengua anglesa o del país on es realitzi la 

mobilitat (màxim 4 punts) 

o Certificat oficial B2 llengua anglesa o equivalent (3 punts) 

o Certificat oficial B1 llengua anglesa o equivalent (2 punts) 

o Certificat oficial llengua país destí o equivalent (1 punt) 

 

En cas que 2 persones candidates obtinguin la mateixa puntuació es farà servir com a criteri de 

desempat la puntuació de l’apartat 3. Si persisteix aquest empat, es farà servir el criteri de 

major antiguitat en el centre. 

 

Caldrà disposar del vistiplau de la directora del centre per a realitzar la formació. 

 

Termini de presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 26 i 27 de gener de 2023, ambdós inclosos. La 

sol·licitud s’ha de presentar a la Secretaria del centre. 

 

Calendari de selecció 

 

Resolució provisional: 31 de gener. 

Reclamacions: de l’1 al 3 de febrer. 

Resolució definitiva: 6 de febrer. 

 


