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Convocatòria 2021 – 2022. Mobilitats del projecte KA229

COMMON ROOTS MAKE YOU

Durant els cursos 2021 – 2022 l’IES Gabriel Ciscar de Oliva participarà en el programa Erasmus+
del projecte K229 “Common Roots Make You”. Aquest projecte està destinat a la mobilitat
d’alumnat de 1er, 2n i 3r d’ESO i al professorat acompanyant del centre. Amb aquest projecte
es pretén compartir experiències culturals amb alumnat de similar edat de Polònia, Itàlia i
Portugal, amb la finalitat de confeccionar una guia que inclourà els diferents continguts
treballats durant les mobilitats. Lligat a aquesta mobilitat s’insereixen 6 mobilitats de
professorat, dos per cada país participant.

Dades del projecte:

1. Nombre de beques:
PROFESSORAT:

● 2 per a Portugal (Maig 2022)
● 2 per a Itàlia (Febrer 2022)
● 2 per a Polònia (Abril 2022)

ALUMNAT:
● Portugal: 5 mobilitats
● Itàlia: 5 mobilitats
● Polònia 5 mobilitats

Les dades poden sofrir canvis.

2. Durada: 5 nits.

3. Finançament: el centre gestionarà la part econòmica de la mobilitat i els participants
tindran les despeses bàsiques cobertes.

4. Països participants en el projecte:

En el centre The Istituto Comprensivo 1 de Frosinone en Itàlia.

En el centre Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych w Jozefowie de Wisla en Polònia.

En el centre Agrupamiento de Escolas de Paço de Arcos en Portugal.

5. Cobertura sanitària: tots els participants han de portar cobertura sanitària (Targeta
Sanitaria Europea), una assegurança de responsabilitat civil. El centre tramitarà
l’assegurança conjuntament amb les de l’alumnat amb la finalitat d’agilitzar el tràmit i
abaratir costos.

Objectius:

Les mobilitats del professorat acompanyant tenen com a objectiu:

✔ Ajudar a l'alumnat participant en la seua integració en el centre d'acollida i l'entorn.
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✔ Participar en les activitats programades pel país d’acollida.
✔ Participar en les activitats programades en la mobilitat realitzada en el nostre centre

en març de 2022.
✔ Millorar la seua competència lingüística en llengua anglesa.
✔ Conèixer altres cultures i sistemes educatius.

Les mobilitats de l’alumnat tenen com a objectiu:

✔ Participar en les activitats programades pel país d’acollida.
✔ Participar en les activitats programades en la mobilitat realitzada en el nostre centre

en març de 2022.
✔ Millorar la seua competència lingüística en llengua anglesa.
✔ Conèixer altres cultures i sistemes educatius.

Com accedir a la beca:

Presentar la inscripció i la documentació a més de complir amb els requisits establerts en la
convocatòria. El document d'inscripció es pot aconseguir a consergeria i a la web del centre.

La inscripció i documents es presentaran per registre d’entrada en la secretaria del centre entre
el 15 i el 29 de Novembre.

Participant:

● Professorat del centre actiu durant el curs 2021 – 2022.
● Alumnat de 1r, 2n, 3r d’ESO del curs 2021 – 22.

Criteris de selecció.

Els criteris de selecció del professorat acompanyant i de l’alumnat es publicaran a la

web del centre i al racó Erasmus +.

Comissió d’avaluació:

Avaluarà la documentació presentada pels participants que hagen presentat la

inscripció, així com l’entrevista que es podrà realitzar a cadascun dels aspirants. La

comissió està constituïda per:

- Un membre de l’equip directiu.

- Coordinador/a de programes europeus.

- Membres de l'equip de programes europeus que hagen participat en

l'elaboració del projecte.

Resolució:
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La comissió de selecció del programa d’Erasmus+_KA229 emetrà i publicarà al racó Erasmus +
el llistat d’aspirants amb les puntuacions obtingudes el 10 de desembre.

Al dia següent de la data de la seua publicació, s’obrirà un termini de 4 dies hàbils per fer
reclamacions, fins el 14 de desembre. Es lliurarà la reclamació per escrit a la secretaria del
centre on es formalitzarà per registre d’entrada.

Finalment, després de resoldre les reclamacions, el llistat definitiu dels aspirants que
aconsegueixen la beca serà publicat el 17 de desembre.

Oliva, a 15 de novembre de 2021

Departament de Projectes Europeus


