CONVOCATORIA PROGRAMA ERASMUS + 2020-2021
MODALITAT PROFESSORAT
ACCIÓ 1: FORMACIÓ DUAL A EUROPA
1. Informació general
L’ Institut Bernat el Ferrer, amb l’objectiu de millorar el funcionament de la Formació Dual al
centre, considera oportú dur a terme accions que permetin a l’equip docent del centre
realitzar estades formatives i/o estades de docència en empreses, institucions o centres
educatius d’altres països. Aquestes accions es duen a terme en el marc del projecte del centre i
en el marc del programa de la Unió Europea Erasmus+.

En què consisteix la beca?
Viatge d’una setmana durant el juliol per a conèixer les característiques i el funcionament de la
formació en alternança - simple o dual-.
Si ets beneficiari de l’estada rebràs un certificat de formació permanent del professorat.

Qui la pot demanar?
Docent de FP dual en possessió del certificat de nivell B1 en llengua anglesa.

Com s’ha de demanar?
Redactar un informe amb la següent informació:
Perfil professional: càrrec, formació en respecte a la FP Dual (tutoria d’empresa, qbid, mòdul
d’empresa)
Objectius previstos de l’estada en relació amb el procés d’internalització del centre i millora
esperada de l’estada en els processos de FP Dual del centre (ex. organització de la formació
dual al centre, seguiment i avaluació dels alumnes, col∙laboració amb projectes europeus...)
Accions previstes per assegurar que la teva estada té un impacte i difusió al centre (xerrada
explicativa, suggeriments de canvis en el processos de FP Dual...)

Termini de presentació de sol··licituds: del 20 al 30 d’ abril de 2020 La
sol··licitud, l’informe i les proves documentals s’han d’enviar a
mobilitat@bernatelferrer.cat .
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A què et compromets?
El professor/a haurà de presentar una memòria explicativa de la seva estada, tot incloent els
següents punts:
1. Breu introducció de l’empresa, institució o centre docent on es realitza l’estada.
2. Realització d’un informe de les tasques realitzades en l’entitat.
3. Valoració, en llengua anglesa, de la seva estada (mínim de 400 mots).
4. Identificació de l’impacte que creu tindrà la seva estada en relació a la seva activitat
professional i realització de les accions de difusió previstes
Aquesta memòria haurà de ser presentada al Director de l’Institut Bernat el Ferrer, no més tard
dels 40 dies següents a la finalització de l’estada.

2. Criteris de selecció dels sol··licitants
Barem

Prova documental

1 punt

Informe

Experiència del professor en els últims quatre
anys per tasques de coordinació de projectes
de formació professional en alternança dual

3 punts per any
Màxim 12 punts

Certificat emès per la
direcció del centre

Experiència del professor en els últims quatre
anys per tasques de tutorització d’ alumnat
i/o docència en cicles formatius d’alternança
dual.

3 punts per any
Màxim 12 punts

Certificat emès per la
direcció del centre

Professor amb destinació definitiva al centre

1 punt

Valoració informe indicant l’ impacte i
repercussió de la seva estada al centre

3. Recursos i nombre de beques
El nombre de beques que s’atorguin dependrà de les disponibilitats pressupostàries de la
Generalitat de Catalunya i/o les possibles aportacions de la Unió Europea dins del programa
Erasmus+. El centre ha de seleccionar un professor/a i un/a professor/a de reserva.
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4. Procés de selecció i resultats de les sol··licituds
•

Es constituirà una comissió per establir la baremació i selecció del professorat.

•

A causa de la COVID-19 els resultats d’aquest any no es publicaran al plafó d’informació del centre
sinó que es publicaran a la web de mobilitat de l’institut.
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