
INSCRIPCIÓ PROFESSORAT: PROGRAMA EUROPEU KA122 “European MINDS” 2021 - 2022

COGNOMS: NOM:

Data Naixement / / DNI: Caducitat DNI:

DEFINITIU AL CENTRE:            SI NO

DIRECCIÓ: ANYS PERMANÈNCIA CONSECUTIVA AL
CENTRE: __________ANYS

POBLACIÓ:

TELÈFON: MÒBIL:

e-mail:

Presenta sol·licitud per a participar en els cursos estructurats i/o jobshadowing del projecte

KA122 “European MINDS” 2021 - 2022.

En cas de voler participar, s’haurà de presentar un informe on es justifique tant el motiu de

participació com la seua aplicació a l’aula.

CURSOS ESTRUCTURATS JOBSHADOWING
Sistema educatiu i gestió
centre més:

ANGLÉS Del A2 AL C2 Inclusió ETWINNING

CLIL ABP SOFTWARE EDUCATIU

Visita Centres TIC ABP

CONEIXEMENT D’IDIOMES

IDIOMA
NIVELL

A2 B1 B2 C1 C2

CERTIFICAT (adjuntar si es té)

SI NO

Anglés

Francés

Alemany

Adjunta documentació següent:

Fotocòpia de DNI.

Certificats:

Informe de justificació

Currículum Vitae EUROPASS.



INSTRUCCIONS I CONDICIONS.

✔ La present instància ha de presentar-se a la Secretaria del Centre.

✔ La data de presentació serà des del dia 15 fins el dia 29 de novembre.

✔ La participació en aquest procés no garanteix que el professor/a realitze la mobilitat de

jobshadowing o curs estructurat.

✔ Abans de participar en el programa, el professor/a percebrà el 80% de la beca ERASMUS i el

20% restant al realitzar el treball de difusió.

✔ El professorat manifesta que té la capacitat econòmica per a assumir totes les despeses que no

puguen ser cobertes pel Programa Erasmus+.

✔ El professorat seleccionat es compromet a tindre en vigor tots els documents (DNI o passaport)

abans de l’inici del programa, així com estar en possessió de la Tarjeta sanitària europea o

document similar.

✔ El procés de selecció, es realitzarà segons el barem dels criteris de selecció publicats en la web

del centre.

✔ El professorat es compromet a subscriure una assegurança que cobrisca el viatge i l’estància en

el país de destinació.

✔ El centre podrà utilitzar la informació i imatges relacionades amb l’activitat de mobilitat del

professorat.

✔ El professorat participant es compromet a donar difusió de la seua mobilitat.

✔ El mitjà de comunicació de la comissió de Programes Europeus amb els participants serà

mitjançant el tauler d’anuncis ubicat al racó Erasmus i/o la web del centre.

Firma de l’interessat/da

En Oliva, a de novembre del 2021


