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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. 
 
Des de Consorcio de Comercio Internacional (CCI) s’ofereixen 2 beques de personal per a la 
realització d’estades formatives per al personal del centre que imparteix classes als Cicles 
Formatius de Grau Superior. 
 
La finalitat de l’estada és la participació en el programa elaborat pel CCI, amb l’objectiu de 
conèixer institucions sòcies als països de destí i els seus programes d’internacionalització. 
 
Països de destí 

- Albània (1 beca) 
- Montenegro (1 beca) 

 
Durada i dates: 5 dies (+2 dies de viatge) 

- Del 14 al 18 de febrer de 2022 (+ 2 dies de viatge). 
- Del 16 al 20 de maig de 2022 (+ 2 dies de viatge) 

 
Documentació a lliurar: 

- Sol·licitud, a lliurar abans de les 15h del 17 de desembre 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. 

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

• Anys d’experiència al centre: 2 punt per any d’experiència (màxim 20 punts) 
• Coneixement de la llengua de treball de la mobilitat (mínim A2): 5 punts per nivell (A2-

C1) (màxim 20 punts)  
• Experiència en projectes la gestió de mobilitat internacional: 2 punts per any/projecte  

(màxim 10 punts) 
• Experiència en el desenvolupament de projectes educatius de cooperació, 

metodologies de formació o desenvolupament de col·laboracions entre centres i 
empreses: 2 punts per any/projecte (màxim 10 punts) 

• Col·laboració en projectes de mobilitat d’alumnat: 2 punt per any/projecte (màxim 20 
punts) 

• Caps de coordinació i caps de departament i seminari: 1 punt per curs (màxim 5 punt) 
• Tutoria didàctica/FCT: 1 punt per curs (màxim 5 punt) 
• Membres de l’equip directiu: 1 punt per curs (màxim 5 punts) 
• En cas de patir alguna discapacitat superior al 33% (10 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 17 de desembre de 2021. 

− Resolució provisional de la selecció de candidats: 20 de desembre de 2021. 

− Període de reclamacions: 20 i 21 de desembre 2021. 

− Resolució definitiva de la selecció de candidats: 22 desembre de 2021. 
 
La puntuació dels candidats es publicarà al passadís de direcció i es comunicarà l'elecció als 
candidats seleccionats a través del correu electrònic. 

https://forms.gle/2k6Pc5uUBLsEmDHA7

