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Convocatòria 2021 – 2022 Mobilitat professorat.

KA122-SCHOOL. EUROPEAN MINDS

Fins a febrer 2023 l’IES Gabriel Ciscar de Oliva participarà en un projecte KA122 d’Erasmus+ en
l’ambit Escolar, anomenat “European MINDS”. Amb aquest projecte de mobilitat de
professorat de secundària es preten millorar la qualitat educativa del centre i el seu perfil
internacional.

Els professors participants podran desenvolupar les seues capacitats lingüístiques, la
metodologia CLIL, apendre noves eines TIC aplicades a l'educació, conèixer altres sistemes
educatius, la gestió d’altres centres i com treballen la inclusió. Lligat a aquesta projecte
s’insereixen 13 mobilitats de professorat.

Dades del projecte:

1. Nombre de beques:

● 4 Jobshadowings.

● 9 Formació en Cursos Estructurats

2. Durada:

● Jobshadowing. 7 dies

● Cursos estructurats: 7 -10 dies.

3. Finançament: l’import de les beques depèn del país de destí. Cobreixen estada, viatge i
del cost del curs, 80 euros per dia amb un màxim de 10 dies.  El professorat rebrà el 80% al
començar la mobilitat i el 20% una vegada s’acabe la mobilitat i haja realitzat les tasques
de difusió y qüestionaris corresponents. Es pot consultar en:
http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/EE/informacion_sobre_financiacion_de_proyectos
_gestionados_por_sepie_2021.pdf

4. País de la mobilitat: el destí de la mobilitat variarà en funció del curs/jobshadowing i les
dates seleccionades.

5. Cobertura sanitària: tots els participants han de portar cobertura sanitària (Targeta
Sanitaria Europea) i una assegurança de responsabilitat civil. L’assegurança es tramitarà
junt amb el viatge.

Objectius:

Professorat jobshadowing:

http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/EE/informacion_sobre_financiacion_de_proyectos_gestionados_por_sepie_2021.pdf
http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/EE/informacion_sobre_financiacion_de_proyectos_gestionados_por_sepie_2021.pdf
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✔ Formació en:

o Sistema educatiu i gestió de centres.

o Etwinning implementat a l’aula i la matèria.

o Llengües i TIC.

o Software específics per a educació.

Professorat que realitza un curs estructurat:

✔ Formació en:

o ABP/reptes.

o Capacitació lingüística i idiomes.

o CLIL.

o Altres Sistemes educatius europeus.

o Noves Tecnologies aplicades a l’educació.

o Inclusió educativa.

Com accedir a la beca:

S’ha de presentar la inscripció a secretaria del centre i a més s’ha de complir amb els requisits
establerts en la convocatòria. La inscripció estarà disponible a consergeria i també es pot
descarregar en la pàgina web del centre en l’apartat de Erasmus+ KA122-SCHOOL.

La inscripció s'ha de presentar per registre d'entrada en la secretaria del centre en el termini
del 15 de novembre al 29 de novembre 2021.

Participant:

Tot el professorat del centre en actiu el curs 2021 – 2022.

Criteris de selecció.

Els participants seran seleccionats segons els criteris de selecció del professorat que

estan a la web del centre i al tauler de Programes Europeus.

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 estarà constituïda per:
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- 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:

La comissió de selecció del programa d’Erasmus+_KA122 emetrà i publicarà al tauler d'anuncis
de Programes Europeus el llistat d’aspirants amb les puntuacions obtingudes el 10 de
desembre. Des de la data de la seua publicació s’obrirà un període de 4 dies hàbils per a
reclamar fins el 14 de desembre. S’ha de lliurar la reclamació per escrit a la secretaria del
centre on s’ha de formalitzar registre d’entrada.

Des de la data de finalització del període de reclamació la comissió de selecció disposa de 3
dies hàbils per resoldre les reclamacions i el llistat definitiu dels aspirants que aconsegueixen la
beca.

Mesures Covid-19

Els participants hauran de complir amb tots els requisits establerts tant en el país

d’orige com en el de destí.

Oliva, a 15 de novembre de 2021

Departament de Projectes Europeus


