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I. FINALITATS DEL PROGRAMA ERASMUS DIRIGIT AL PROFESSORAT

Les estades formatives han de complir amb les següents finalitats:

● Compartir coneixements especialitzats

● Provar nous entorns d’ensenyament i aprenentatge

● Adquirir noves capacitats pedagògiques i de disseny curricular innovadores

● Millorar les capacitats digitals

● Connectar amb els homòlegs a l’estranger per desenvolupar activitats comunes

● Intercanviar bones pràctiques, promovent l’ús de mètodes i tecnologies

pedagògiques noves i innovadores.

● Reforçar la cooperació entre institucions

● Donar suport al desenvolupament professional del professorat i del personal

educatiu.

● Conèixer noves metodologies, equipament, mètodes de producció, noves

experiències, professions i mètodes de treball que tinguin impacte en els estudis

de la formació professional o en els programes de formació i inserció.

II. MOBILITAT PER A LA DOCÈNCIA

La mobilitat per a la docència és un tipus de mobilitat adreçada al col·lectiu de professors

de cicles formatius de l’Institut Bosc de la Coma.

Condicions generals:

➔ Els candidats seran professors dels cicles formatius de l’Institut Bosc de la Coma

durant el curs d’adjudicació de les beques Erasmus, amb nacionalitat espanyola o

que acreditin que tenen permís de residència a l’estat espanyol durant el període

de mobilitat.

➔ Les estades Erasmus es realitzaran, preferentment, en els mesos de juny i juliol.

Estades fora d’aquestes dates caldrà que l’equip docent corresponent presenti una

proposta d’organització per tal que l’absència del professor no afecti el ritme

normal del curs. La proposta caldrà que sigui aprovada pel Cap de Departament

amb el vistiplau de la direcció del centre. La formació tindrà una durada de 5 dies

d’acord amb les bases del SEPIE, sense tenir en compte els viatges d’anada i

tornada.

Codi: CSE Nom: Criteris selecció professorat Erasmus+ Versió: 1

Aprovat: Direcció Data: 01/02/2023 pàgina 2 de 4



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Bosc de la Coma

Criteris selecció professorat cicles formatius

➔ Tot i que no existeix una limitació en el nombre de mobilitats per persona, tindrà

preferència el professorat que sol·liciti fer una mobilitat per primera vegada.

➔ La mobilitat proposada no implica que es pugui obtenir tot el 100% del

finançament. Aquest dependrà del fons que finalment l’institut rebi del programa

Erasmus+ i de l’aportació complementària que pugui realitzar.

III. CRITERIS D’AVALUACIÓ I SELECCIÓ

➔ Es prioritzaran aquells candidats que no hagin participat anteriorment en un

programa de mobilitat en el centre.

➔ Les propostes de mobilitat es valoraran tenint en compte l’interès pedagògic que

puguin tenir per al centre.

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PROFESSORS

Implicació en projectes de centre Puntuació Prova
documental/Observacions

1. Participació del professorat en programes o
projectes d’innovació pedagògica
d’ensenyaments professionals.

5

2. Formar part/col·laborar/iniciar algun projecte
de mobilitat KA1 o KA2

5

3. Tenir reconegudes acreditacions en
metodologies actives i innovadores

5 / acred. Certificat del Departament
d’Ensenyament

Mèrits professorat Puntuació Prova
documental/Observacions

1. Acreditació del nivell d’idiomes (anglès):

Certificat oficial (EOI,
Cambridge, etc.) (només es
comptabilitzarà el certificat
de nivell més elevat)

a. NIVELL B1...................................... 2

b. NIVELL B2...................................... 3

c. NIVELL C1...................................... 4

d. NIVELL C2...................................... 5

2. Altres idiomes oficials de la Unió Europea:
Per cada certificat B2 o superior................. 2
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En cas d’empat se solucionarà per sorteig. Per a la valoració de les propostes del programa

de formació, es constitueix una comissió de selecció formada per la direcció del centre i la

coordinació de mobilitat, la qual avaluarà el valor afegit que aportarà l’estada al lloc de

treball del professorat participant, a l’equip i al centre.

IV. RESOLUCIÓ

La resolució de la selecció dels candidats i, per tant, de les beques, es farà pública al web

de l’Institut Bosc de la Coma, amb la baremació final. A partir d’aquest moment, cada

seleccionat/da gestionarà el curs que vagi d’acord amb el seu perfil, amb el suport de la

Coordinadora de Mobilitat.

V. PAGAMENT

Per tal els participants puguin dur a terme la mobilitat, el centre realitzarà una

transferència del 80% de l’import total un cop concedida la beca. El 20% restant es

liquidarà un cop rebuda tota la documentació corresponent i fet el qüestionari on-line (EU

Survey), verificant que tot sigui correcte.

VI. RENÚNCIES

En cas de renúncia a la mobilitat, el candidat seleccionat haurà de comunicar-ho per escrit

(pot ser via correu electrònic) a la Coordinadora de Mobilitat tan aviat com es pugui a fi de

poder adjudicar la mobilitat als candidats en llista d’espera seguint l’ordre de baremació

establert.
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