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PROJECTE DE MOBILITAT INTERNACIONAL 

(Beques ERASMUS+) 

Curs escolar 2021-2022 
 

CONVOCATÒRIA DE PERSONAL PER A UNA ESTADA FORMATIVA A L’ESTRANGER 

 
Estada formativa per al personal que forma part de la coordinació de mobilitat i/o l’equip directiu 
del centre. 
 
Participació en el curs “European Project Manager – Building European Identity at Educational 
and Training organisations” de IDEC Training Centre o altre similar. 
 
Numero de places: 2 places 
 
Cost del curs: 350 € 
 
Lloc de destí: Piraeus (Grècia) 
 
Durada i dates: del 8 al 12 de novembre del 2021. 
 
Documentació a lliurar 

- Sol·licitud, a lliurar abans de les 14h del 8 d’octubre de 2021. Document disponible a la 
secretaria del centre i a través del formulari a la pàgina web del centre. 

- Documentació acreditativa de dels criteris de selecció. 

 
Criteris de selecció 
Per a la selecció dels candidats es tindran en compte els següents criteris: 
 

• Anys d’experiència al centre: 1 punt per any d’experiència (màxim 10 punts) 

• Coneixements de la llengua anglesa (mínim B2): 5 punts per cada títol presentat (màxim 
10 punts). 

• Experiència en la participació de projectes de mobilitat internacional: 2 punts per 
projecte/curs (màxim 10 punts). 

• Experiència en la participació de projectes educatius de cooperació/innovació: 2 punts 
per projecte/curs (màxim 10 punts). 

• Membres de la coordinació de mobilitat: 2 punts per curs (màxim 10 punts). 

• Membres de l’equip directiu: 2 punts per curs (màxim 10 punts). 

• Caps de coordinació i caps de departament i seminari: 1 punt per curs (màxim 5 punt). 

• Reconeixement el grau de discapacitat superior al 33% (5 punts). 
 
L’equip directiu ha de donar el vistiplau per a poder participar en el projecte.  
 
Calendari 

- Presentació de sol·licituds a secretària: fins el 8 d’octubre de 2021. 

- Resolució provisional de la selecció de candidats: 14 d’octubre de 2021. 

- Període de reclamacions: 15 d’octubre de 2021. 

- Resolució definitiva de la selecció de candidats: 19 d’octubre de 2021. 

 
La convocatòria i la selecció dels candidats es publicarà al passadís de direcció i es comunicarà 

a través del correu electrònic. 

https://forms.gle/xyQayXUH7R52NUkW8

