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Convocatòria d’ajudes ERASMUS+ Formació Professional 2019-2020 per a la 

formació del professorat en empreses de la UE 

L’Institut Joan Brudieu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i realitat europea, en els 

seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. 

Per aquest motiu, des del curs 2016-2017, l’INS Joan Brudieu participa en projectes de mobilitat finançats 

per la UE, formant part del consorci del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Primer: Objectius del projecte 

• Participació en el projecte KA103 de formació del professorat per tal de conèixer institucions amb 

les que establir convenis en un futur. 

• Millorar les competències personals i professionals. 

• Millora de les competències en llengua estrangera i de desenvolupament professional. 

 

Segon: Tipus i nombre de mobilitats 

Mobilitat Nº ajudes Durada Import ajuda 

Mobilitat per 

formació (STT) 

3 3-5 dies 800€ (segons el país) 

 

Tercer: Presentació de sol·licituds 

Per participar en el projecte,  el professorat haurà d’omplir l’imprès de sol·licitud d’inscripció al procés de 

selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria o omplir el formulari del següent enllaç: 

https://forms.gle/xxat7aEVJUU6PQoF8  

 

Quart: Procés i Criteris de selecció 

Per a la selecció dels candidats es tindrà en compte els següents criteris: 

a) Anys d’experiència al centre 

b) Càrrecs en curs: Tutoria, cap de departament, altres càrrecs (servei FP, servei d’informàtica, 

qualitat, mobilitat, etc.. 

c) Competències lingüístiques 

d) Experiència en participació de projectes de mobilitat internacional 

 

Es prioritzarà el professorat que no hagi realitzat cap estada Erasmus+. 

 

Cinquè: Publicació de les llistes de professors/es seleccionats 

Tenint en compte la baremació exposada en l’apartat anterior, la coordinadora de mobilitat, publicarà 

durant el mes de gener la llista provisional de professors/es seleccionats i exclosos. La llista es trobarà 

publicada a la pàgina web centre i penjada al taulell d’anuncis de secretaria. 

 

 

 

Sisè. Obligacions que comporta la participació en el projectes 
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El fet de participar en el projecte comporta, entre d’altres, les següents obligacions i compromisos:  

Abans de la mobilitat: 

• Prova de nivell inicial de l’idioma de l’estada a través de la plataforma online OLS. 

• Búsqueda d’allotjament. 

• Firma del conveni de subvenció i l’acord de mobilitat 

• Documentació en vigor: TSE, DNI/NIE o passaport. 

Durant la mobilitat: 

• Aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el funcionament de 

l'empresa d'acollida, així com mantenir, durant tota l’estada, una comunicació fluïda amb el 

centre educatiu aportant les dades que es sol·licitin (relació de tasques, imatges...etc.).  

• Assumir la responsabilitat que pertoca i fer-se càrrec de les despeses que pugui ocasionar el mal 

ús de l’allotjament, la maquinària que utilitzen a l’empresa, el lloguer de bicicletes o vehicles, etc.  

Al finalitzar la mobilitat: 

• Aportar en el termini màxim d’una setmana, la documentació que el centre li demani (targetes 

d’embarcament anada i tornada, tiquets transport, factura allotjament, etc.) 

• Realitzar el qüestionari EU Survey sobre la seva mobilitat 

• Aportar còpia del certificat de reconeixement o d’estada a l’empresa signat i segellat per 

l’empresa d’acollida 

• Lliurament de l’acord de formació (learning agreement) signat i segellat per la institució 

d’acollida.  

• Realitzar l’avaluació final d’idiomes a la plataforma OLS de la Comissió Europea i participar en el 

curs on-line durant la seva estada.  

 

Setè. Cobrament de l’ajuda 

El centre transferirà al professorat abans de partir el 80% de l’ajuda, descomptant l’import de les despeses 

que el centre hagi pagat directament (allotjament, assegurança, trasllats aeroport....).El professorat 

cobrarà el 20% restant després d’haver tornat i lliurat l’informe final i la documentació pertinent.  

 

Vuitè. Assegurança 

El centre educatiu té contractada una pòlissa d’assegurança pel professorat que participa en el Programa 

Erasmus+ que cobreix, entre altres, els riscs d’accident en el treball, responsabilitat civil, despeses 

mèdiques i cobertura de viatges, durant l’estada en el país d’acollida.  

 

Novè. Protecció de dades personals 

La participació en la present convocatòria implica atorgar el consentiment exprés, per part de la persona 

beneficiària, perquè les seves dades personals siguin cedides per l’Institut Joan Brudieu als organismes 

externs que regulen el programa, d’acord a l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 

de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE de 14 de desembre).  
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Desè. Normativa Aplicable 

Aquesta convocatòria està subjecta a allò establert al Contracte de Subvenció signat entre l’ Institut Joan 

Brudieu i el Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) i a la Erasmus+ 

Programme Guide que en forma part i que es pot consultar al lloc web del SEPIE: http://www.sepie.es/ 

http://erasmusplus.gob.es 

 

 

 

La Seu d’Urgell, 13 de desembre de 2019 
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ANNEX 1  

SOL·LICITUD ESTADA FORMATIVA PER PROFESSORS A L’ESTRANGER 

 

Nom i Cognoms:....................................................., amb DNI número:..........................., Cicles Formatius 

on imparteix docència::......................................................... 

Des de quin curs acadèmic ets docent del centre? 

Telèfon: .......................................................Correu electrònic: ............................................. 

 

1. Estàs ocupant algun càrrec? 

□ Cap de departament 

□ Tutor/a 

□ Càrrec directiu 

□ Altres càrrecs: servei FP, Qualitat, servei informàtica, mobilitat, etc. 

□ No estic ocupant cap càrrec 

 

2. Participes i/o estàs implicat/da en projectes de l'institut que exigeixen dedicació especial? 

□ No 

□ Sí, projectes DUAL 

□ Sí, coordinacions de centre 

□ Sí, projectes singulars (AEQT, Certificat de professionalitat, Càritas,..) 

□ Sí, projectes d'innovació 

□ Sí, participació en activitats de difusió de l'oferta formativa del centre (Fires, Jornades de portes 

obertes,...) 

□ Altres: 

 

 

3. Competència lingüística: Nivell segons el Marc Europeu Comú de Referència 
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LLENGUA 

ESTRANGERA 

A1 

Inicial 

A2 

Bàsic 

B1 

Intermedi 

B2 

Intermedi + 

C1 

Avançat 

C2 

Domini 

Anglès       

Francès       

Altres       

 

4. Has gaudit amb anterioritat d'una beca per participar en projectes de mobilitat? 

□ No 

□ Sí, però no l'any en curs ni l'anterior 

□ Sí, el curs passat 

 

 

 

 

  



 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Institut Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27  25700 - La Seu d'Urgell 

Telèfons: 973 35 04 03  Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

 

ANNEX 2 

 
ACCEPTACIÓ/RENÚNCIA 

 
Nom i Cognoms ............................................................................................................  
 
Cicle Formatiu Grau.......................................................................................................  
 

�  Accepto la plaça atorgada per l’Institut Joan Brudieu per a realitzar una 

estada de mobilitat de pràctiques a 

……………………………………………………durant els mesos 

de…………………………………………….. 

  

�  Renuncio a la plaça atorgada.  
 
 
 
Signatura de l’interessat/da 
 
 
 
 
La Seu d’ Urgell, ……… de ………………………..de 2020 
 
 
 
Aquest document s’ha d’entregar a la Coordinadora de Mobilitat de l’Institut Joan 
Brudieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de no fer-ho, la Coordinació podrà excloure l’estudiant de la participació en el programa, i 

comportarà la prohibició de participar en posteriors convocatòries. 
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ANNEX 3 

 
DIARIO DE LA ESTANCIA 
 

DATOS PERSONALES 

Completa con tus datos 

Nombre y apellidos:  NIF:  

Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  

Email:  

Nombre de tu centro:  

Población:  

 

Aspectos a tratar: 

 

• Busca un título para tu diario 

• Impresión del país (cultura, familia, entorno, actividades culturales, etc.) 

• Identificación de la empresa: nombre de la empresa, número de trabajadores, características de la 

empresa, horario de trabajo, nombre del tutor en empresa responsable de tu estancia, etc. 

• ¿Qué tareas concretas has efectuado en la empresa, horario, etc. 

• Valoración de las prácticas en las empresas: cuál ha sido tu relación con el tutor en la empresa, qué 

te ha sorprendido, qué te ha gustado, qué no te ha gustado, qué cosas nuevas has aprendido, etc. 

• No olvides acabar poniendo la fecha y firmando tu diario. 

 

Ya puedes empezar, escribiendo en castellano en este mismo documento Word. 
 

 

TÍTULO:  

 

 

 


