PROGRAMA ERASMUS+ III
FORMACIÓ PROFESSIONAL

CALENDARI PER A LA CONVOCATÒRIA DE LES
BEQUES ERASMUS+ III
El centre disposa d’una beca pel professorat, per aquesta convocatòria.
La petició de beques es farà en l'entorn moodle.
Ha d’esser un procediment just, transparent, amb publicitat i documentat.
Hi ha previst una estada de tres dies a Lucca (Itàlia) del 15 al 17 de maig, amb
l’objectiu de conèixer el funcionament de la FP a Itàlia amb l’objectiu de
cooperar amb èxit en projectes Erasmus + amb centres educatius i empreses
d’aquest país.

Calendari:
13 al 17 de novembre
20 al 24 de novembre
Abans del 24
27 de nov a l'1 de des
5 de desembre
l’adjudicació. (5)
11 al 13 de desembre
14 – 15 de desembre

publicitat. (1)
presentació de candidatures. Fulls d’inscripció.(2)
formalització de la comitè de selecció.(3)
avaluació dels candidats. (4)
publicació de la llista amb el resultat de
reclamacions.
resolució definitiva.

Convocatòria:
Informació de les beques. S’ha informat directament els cap de departament
mitjançant correu electrònic.
Requisits dels participants: Ser professors en actiu a Son Pacs aquest curs.
(1) Difusió de la convocatòria: Web del centre. Cartell d’anuncis Erasmus+.
Xerrada informativa als cap de departaments i professors. Publicació a les
xarxes socials. Correu electrònic.
(2) Llista d’admesos. Llista única segons l’ordre d’adjudicació. Amb no admesos
si s’esdevé.
(3) Comitè de selecció:
Tres professors/es com a mínim.
(4) Barem:
• Funcionari amb plaça al centre 30 punts, sense plaça al centre 15 punts.
• Idioma: anglès fins a 10 punts.
• Experiència docent: 1 punt per curs.
• Càrrecs actuals 2 punts per curs. Càrrecs anys anteriors 1 punt per curs.
(5) Llista d’adjudicació amb llista d’espera i no admesos.
El professor/a adjudicatari haurà de fer una autorització per compartir dades
personals amb altres professors.
Termini màxim per lliurar la documentació a la DGFPFP: 21 de desembre
Abans de nadal la DGFPFP adjudicarà les beques.

