CONVOCATÒRIA D’AJUDES ERASMUS+ 2016-2017 PER A PROFESSORS,
DINS DE LA MOBILITAT PER A L’APRENENTATGE D’FP, PROJECTE
EUROFPBALEARS II NÚMERO PROJECTE 2016-1-ES-KA102-024450 JOB
SHADOWING A FILÀNDIA
L’IES SES ESTACIONS promou, junt a la Conselleria d’Educació i Universitat, la
mobilitat per a l’aprenentatge de la Formació Professional en els seus àmbits educatius i
productius, gestionant un Projecte en Consorci per a la mobilitat d’Estudiants i
Personal.
1. Objectius:
Oferir l’oportunitat als professors del centre de realitzar unes estades formatives, en
concret un Job Shadowing a Turku Vocational Institute per a 45 professors i personal de
la DGFPFP a centres d’FP de Finlàndia, que han organitzat la DGFPFP i TAI.
L’objectiu principal és conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de
formació professional a Finlàndia.
2. Requisits
Els professors que vulguin participar en el projecte i sol·licitar la beca, han de complir
els següents requisits:
 Estar en possessió del nivell B2 d’anglès, comunicar-se amb fluïdesa amb els
professors i empreses i ser capaç de fer presentacions en anglès.
 Impartir classes als Cicle Formatiu de Grau Mitjà o ser Coordinador Erasmus+,
Coordinador de Cicles formatius o membres del equip directiu relacionats amb
CFGM.
 Comptar amb l'autorització de l'Equip Directiu del centre.

Prioritats:
 Professors implicats en la gestió de les mobilitats d’estudiants
 Professorat d’FP
 Professorat que no ha gaudit d’una beca anteriorment
 Professors amb destinació definitiva al centre.
3.



a)
b)

Número de beques, quantia, dates i destí:
El nombre de beques que disposa el centre és d’una.
Beca: 885 € (viatge, allotjament i manutenció)
S’organitzaran dos grups, per especialitats (si hi ha suficient demanda):
1r grup: Del 4 al 6 d’abril 2017 (anada 5 d’abril i tornada 7 d’abril).
2n grup: Curs 2017/18, dates per determinar.

 El país on tindrà lloc el Job Shadowing és Finlàndia, concretament a la Ciutat de
Turku.

4. Informació del Job Shadowing: Programa de Treball.
Actualment, existeix un programa provisional de la Conselleria que ens va donar a
coneixer a través de la xerrada informativa que es va organitzar el passat dia 9 de
novembre al CEP de Palma.
Amb aquestes jornades de 3 dies, es pretèn:








Conèixer el sistema educatiu finlandès.
Conèixer l’organització i el funcionament de l’FP a Finlàndia
Conèixer el funcionament d’un centre d’FP a Finlàndia
Conèixer l’especialitat del cicle formatiu equivalent al del participant a Finlàndia
Conèixer la gestió de les pràctiques d’empresa a Finlàndia.
Fer contactes per intercanviar alumnat en pràctiques.
Que els professors de Turku i de Balears coneguin els continguts dels programes
formatius de les pràctiques per intercanviar estudiants en pràctiques amb èxit.

El professors integrants i que gaudeixen de la beca, hauran de organitzar presentacions
conjuntes de les seves especialitats.
5. Inscripció al procés de selecció
Per participar en el projecte, el professorat haurà d’emplenar l’imprès de sol·licitud
d’inscripció al procés de selecció i lliurar-lo al despatx de direcció, abans de dia 30 de
novembre 2016.
Juntament a la sol·licitud s’han de presentar les fotocòpies dels documents que s’han de
baremar, així com els títols i els documents que acreditin el que es demana com a
requisit del participant.
6. Procés i criteris de selecció del professorat
Es crearà un comitè de selecció per tal de dur a terme el procediment de selecció dels
professors.
Per donar garanties de ser un procediment just, transparent, publicitat i documentat, hi
haurà un comitè de selecció i els professors participants es seleccionaran tenint en
compte els requisits i les prioritats abans esmentades, en aplicació de les quals triarem
els candidats que cumpleixin les condicions següents en ordre de preferència. És a dir,
només quan no hi hagi cap candidat del 1r grup, passarem a seleccionar un candidat del
2n. El mateix ordre s'aplicarà als altres grups.

1r- Ser responsable de la coordinació Erasmus de mobilitat de FP.
2n – Ser membre de l'Equip Directiu relacionat amb FP.
3r – Ser responsable de la Coordinació de FCT o de Suport a l'Equip Directiu.
4t – Ser tutor de FCT de Grau mitjà. Dins aquest grup es prioritzarà el tutor que tengui
alumnes participants a les mobilitats a l'estranger en aquella convocatòria.
5è – Ser responable d'altres coordinacions.
6- Impartir qualque mòdul de Grau Mitjà de FP en modalitat presencial.
En cas d'empat dins un mateix grup, s'aplicaran els següents criteris de discriminació:
1r – Més antiguitat al centre amb plaça definitiva.
2n – Més antiguitat al cos de funcionaris de carrera.
3r - Millor nivell d'anglès constatable amb certificacions.

7. Publicació llista d’admesos.
Tenint en compte la baremació exposada a l’apartat anterior, la direcció del centre,
publicarà el dia 2 de desembre de 2016, la llista de professors definitiva amb la persona
seleccionada i els que han quedat exclosos, a més de la llista de professors en reserva
que queden per cobrir els abandonaments i renúncies que puguin succeir amb la resta de
centres participants. Aquesta llista d’admesos que es farà pública, serà enviada a la
DGFPFP.

8. Comitè de selecció:

El comité de selecció de candidats estarà integrat pels membres següents:
- Directora.
- Coordinador Erasmus de mobilitat d'alumnat en pràctiques.
- Cap de departament d'Administració.
- Cap de departament de llengües estrangeres.
En cas que un dels membres del comité de selecció vulgui participar com a candidat a la
mobilitat de professorat o no pugui participar al procés de selecció per altres motius,
la Directora anomenarà una altre persona en sustitució d'aquest en representació del
mateix equip, és a dir, equip directiu, coordinador, departament d'administració o
de llengües estrangeres respectivament.

