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 Beques per a professorat: Job Shadowing a Itàlia 
 

Per aquest curs, la DGFPFP, dins el marc del Projecte Erasmus+, en relació amb el               
conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681, ha organitzat un Job Shadowing per a          
professorat a Itàlia. 
 
Per tant, es fa pública aquesta convocatòria per a professorat que imparteixi classes als              
cicles formatius de grau mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria i de Tècnic en               
Atenció a Persones en Situació de Dependència, per els membres de l’Equip Directiu             
involucrats en el Projecte Erasmus+, per a la coordinadora d’Erasmus+, i per l’assessora             
lingüística del Projecte, que hi vulguin participar. 
 
El nostre centre té 1 beca reservada, encara que, com que se’n pot sol·licitar més d’una,                
l’escola en sol·licitarà 4, en el benentès que serà la DGFFP qui determinarà el nombre de                
beques concedides. 
 
Lloc de visita: Itàlia (Massa i Lucca), s’adjunta el programa previst. 
Data de la visita:  15, 16 i 17 de maig de 2018 
 
Objectius:  
 

● Conèixer el sistema educatiu italià i dels centres que imparteixen FP a Itàlia, per tal               
de cooperar amb èxit en Projectes Erasmus+ amb centres educatius i empreses            
d’Itàlia. 

● Establir contactes per poder enviar a estudiants a fer pràctiques amb beques            
Erasmus+ dels cicles formatius de grau mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars            
d’Infermeria i de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència 

● Intercanviar experiències educatives entre professorat de formació professional. El         
professorat seleccionat i assistent en aquest Job Shadowing ha de fer una            
exposició de les característiques del centre i dels cicles formatius que s’hi            
imparteixen. 

● Conèixer la gestió de les pràctiques d’empresa a Itàlia. 
 
Dotació econòmica: 
 

País de destí  Ajuda per viatge Dietes i allotjament 

Itàlia 275€ 105€/dia* 
 

● *Aquesta quantitat per dietes i allotjament, també es paga si el desplaçament            
(viatge  d’anada i tornada) es fa un dia que no coincideixi amb els dies de l’estada.  

● Al professorat assistent a l’estada se li acreditaran 35 hores de crèdits de formació,              
que es reconeixeran d’ofici per a Projectes de la DGFPFP. 
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Requisits dels participants 

Professors del centre que imparteixin docència als CFGM de CAI o APSD i tot el               
professorat involucrat en el Projecte Erasmus+. 

Inscripció 

Cal presentar emplenats, en paper, a la secretaria del centre el full d’inscripció i el full                
d’autobarem que s’adjunten (Annex I i II). 

El termini de presentació és del 30 de novembre a les 9.15 h al 4 de desembre a les 13 h                     
a la Secretaria del centre. 

Per al barem cal adjuntar documentació dels mèrits del punt 4 (cal imprimir el full de                
serveis del Portal del Personal) i del punt 6 (fotocòpia compulsada dels certificats). La              
resta de mèrits es comprovaran d’ofici. 

Baremació 

La comissió de selecció, integrada per Gabriel Sampol Fullana (secretari), M. Aurora            
Mateu Pol (professora CFGM) i Virgínia Gomila Martínez (professora d’idiomes) valorarà           
els mèrits dels candidats, d’acord amb el següent barem: 

    Mèrit        Punts 
1. Coordinació Ser coordinador Eramus+          10 
2. Tutoria d’FCT Ser tutor de FCT  en el curs actual 

 
Haver estat tutor de FCT en algun curs  

         10 
 
           5 

3. Plaça definitiva Tenir plaça definitiva al CEPA          10 
4. Antiguitat Cada curs al CEPA 

 
Cada curs a altres centres 

           1 
 
           0,5  
        (màx.10 punts) 

5. Càrrecs Càrrec directiu actual 
 
Cada any de càrrec directiu en el centre en cursos          
passats 
 
Cap de departament en el curs actual 
 
Cada any de cap de departament en el centre en          
cursos passats 
 
Coordinador FCT en el curs actual 
 
Cada any de coordinador FCT en el centre en         
cursos passats 

           2  
 
           1 
 
 
           1 
 
           0,5  
 
 
           2 
 
           1 
         (màx.10 punts) 

6.Coneixement 
d’idiomes (anglès  
i italià) 

B1 
B2 
C1 
C2 

           5 
           7 
           9 
         10 
(només es computarà 
el títol més alt de cada 
idioma) 
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En cas d'empat, es tindrà en compte una major puntuació, per aquest ordre, en els               
apartats 1, 2, 6, 3, 4  i  5. 

 

Publicació de les llistes d’admesos i exclosos i baremació 

La llista provisional d’admesos, ordenada per puntuació, i, si s’escau, la llista d’exclosos,             
es publicarà el 5 de desembre de 2017. Durant aquest dia fins a les 20 h es podran                  
presentar reclamacions a Secretaria (instància amb argumentació). 

Dia 7 de desembre es publicaran les llistes definitives, ordenades per puntuació. Se             
proposaran per a les beques els 4 professors segons l’ordre de puntuació. La resta              
d’admesos quedarà en reserva. 
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*Programa de Job Shadowing a Itàlia (Lucca i Massa),  
15, 16, i 17 de maig de 2018 

 
Dimarts 15 de maig: 
 

- Matí (Massa). Presentacions. 
 

● Sistema educatiu i FP a Itàlia. 
● Sistema Educatiu i FP a Espanya. 
● Centres participants de Balears i dels participants. 

 
- Tarda (Lucca) 

 
● Recepció a l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
● Visita cultural a Lucca, guiada per estudiants d’FP de Lucca. 

 
Dimecres 16 de maig: 
 

- Matí: Visita a centres, per famílies professionals (Massa i Lucca). 
- Tarda: Visita cultural i sopar conjunt. 

 
Dijous 17 de maig: 
 

- Matí: Visita a empreses per famílies professionals (Massa i Lucca). 
- Tarda: Visita cultural i sopar conjunt. 

 
 
 
 
*Aquest és el programa provisional que ens ha passat la DGFPFP de la Conselleria d’Educació. 
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Annex I 

Inscripció al procés de selecció de  
Beques per a professorat o Job Shadowing a Itàlia 

dins el marc del Projecte  Erasmus+ 
conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681 

 
Nom i llinatges __________________________________________DNI______________ 

Data naixement____________Adreça____________________________CP __________ 

Localitat________________Tel.mòbil______________e-mail_______________________ 

Centre actual____________________________________Especialitat________________ 

Cos_______________Situació laboral_________________Càrrec___________________ 

Cicle formatiu que està impartint______________________________________________ 

 
EXPOSO: 

1. Que estic interessat/da en participar en el procés de selecció de professorat per a              

l’obtenció d’una beca per poder realitzar un Job Shadowing a Itàlia (maig de 2018),              

dins el marc del Projecte Erasmus+, conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681.  

2. Que compleixo els requisits exigits a la convocatòria. 

 

Per això, 
SOL·LICITO:  

Formar part del procés de selecció de beques per a professorat per participar en el Job 

Shadowing. 

Inca, ___ de _____________ de 2017 

Signatura:  

 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. DIRECTORA DEL CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL  
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Annex II 
 

FULL D’AUTOBAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORS PARTICIPANTS EN EL JOB 
SHADOWING A ITÀLIA (MAIG DE 2018), DINS EL PROJECTE ERASMUS + DE LA DGFPFP 

 
Nom: _______________________________________________________________________ 

DNI: ________________________      NRP: ________________________________________ 

Telèfon: __________________   Adreça electrònica: ________________@cepaborjamoll.com 

Cicle i curs en què imparteix docència el curs present:      APSD       CAI         1r         2n   
(encerclau el que escaigui) 
Càrrec en el curs actual:     Directiu           Cap de Departament          Coordinador FCT 
(encerclau el que escaigui) 
 

  
Mèrit 

  
Punts 

 Autobarem 
del 

sol·licitant 

Puntuació 
atorgada per 
la comissió 

1. Coordinació Ser coordinador Eramus +     10   
2. Tutoria FCT Ser tutor de FCT en el curs actual 

 
Haver estat tutor de FCT en algun       
curs passat 

    10 
 
      5 

  

3. Plaça  
   definitiva 

Tenir plaça definitiva al CEPA     10   

4. Antiguitat Cada curs al CEPA 
 
Cada curs a altres centres 
(màx:10 punts) 

      1 
  
      0,5  
 

  

5. Càrrecs Càrrec directiu actual 
 
Cada any de càrrec directiu en el       
centre en cursos passats 
 
Cap de departament en el curs      
actual 
 
Cada any de cap de departament      
en el centre en cursos passats 
 
Coordinador FCT en el curs actual 
 
Cada any de coordinador FCT en      
el centre en cursos passats 
(màx: 10 punts) 

      2 
 
      1  
 
 
      1 
 
 
      0,5 
 
 
      2 

 
 1 

 

  

6. Coneixement 
    d’idiomes 
(anglès i italià) 

B1 
B2 
C1 
C2 
(només computarà el títol més alt de cada 
idioma) 

5 
7 
9 

   10 

  

  TOTAL 
PUNTS 
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Si s’escau, s’adjunta documentació dels mèrits del punt 4 (full de serveis del Portal del Personal) i                 
del punt 6 (fotocòpia compulsada). 

 

Per la signatura del present document, declar que tot el que hi he consignat és veritat. 

 

Inca,      de                     de 2017 

 

 

 

 

 

Signat: ______________________________ 
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