
CONVOCATÒRIA 2021/2022

D’AJUDES ERASMUS+
PERSONAL ACOMPANYANT

Projecte Erasmus+
2021-1-ES01-KA121-VET-000011239

El col·legi CIDE, com a centre acreditat en Erasmus en l’àmbit de la Formació Professional,
promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus
àmbits educatius i productius, a aquests ensenyaments.

1. Objectiu de la convocatòria.
El programa 2021-1-ES01-KA121-VET-000011239 ofereix l’oportunitat a l’alumnat d’FP de
realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin
reconegudes com a part del mòdul de FCT.

Durant l’estada a l’estranger l’alumnat d’FPB serà acompanyat per personal docent del
nostre centre.

La present convocatòria regula el procés de selecció dels interessats en fer
l’acompanyament dels alumnes becats d’FPB II pel curs 21/22 que es durà a terme a Itàlia
en el període ordinari d’execució del mòdul FCT.

2. Requisits dels beneficiaris.
Els docents de Formació Professional que vulguin participar han d’estar treballant en el
centre i a l’etapa de Formació Professional en el curs escolar en el qual es realitza la
mobilitat.

3. Informació general de l’estada.
Dades de la mobilitat:

País: Itàlia.
Data inici de les pràctiques: 25 d’abril
Data finalització de les pràctiques: 6 de maig
Nombre total d’alumnes CIDE: 3
Nombre de menors d’edat: 2



La durada de l’estada d’acompanyament és d’una setmana per acompanyant.

La funció de l'acompanyant és facilitar l'activitat de l'alumnat amb el qual es desplaça. Els
acompanyants adults han de vetllar perquè el component d'aprenentatge de la mobilitat
sigui d'una qualitat suficient i per la protecció i la seguretat dels participants.

L’acompanyant ha de confirmar la integració i adaptació de l'alumne a l'empresa i el país de
destinació entrevistant personalment als alumnes.

El personal acompanyant participarà en les gestions administratives amb les empreses i/o
socis d'acollida, transports, assegurances i allotjament en cas necessari.

Obligatòriament, ha de visitar les empreses d’acollida durant l’horari de pràctiques de
l’alumnat i confirmar que aquest entén les tasques a realitzar, les executa amb qualitat i
compleix les normes establertes. El personal acompanyant ha de comprovar que els
aprenentatges s'adeqüen als acords d'aprenentatge, en representació del professor tutor del
centre d'enviament dels alumnes.

És responsabilitat de l’acompanyant comprovar el correcte emplenament de la
documentació justificativa de la mobilitat de l’alumne una vegada acabada l’activitat de
l’alumne.

La cerca de l'allotjament és responsabilitat del professor/a seleccionat. Sempre que sigui
possible, l’allotjament ha d’estar situat a menys de 30 minuts de la residència dels
estudiants que acompanya. Tant el centre com l’alumnat que fa la mobilitat han de conèixer
la ubicació i les dades de contacte de l’allotjament de l’acompanyant.

És obligatori la contractació d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil. La gestió,
contractació i signatura de l'assegurança es farà des del propi centre.

És responsabilitat dels seleccionats tenir en vigor el passaport i el DNI i complir amb els
requisits documentals exigits pel país de destí.

El professorat seleccionat ha de comptar o sol·licitar la Targeta Sanitària Europea.

4. Nombre de beques a adjudicar i imports.
Per aquest curs escolar 2021-2022 disposem de dues beques distribuïdes de la següent
manera:

Setmana Nombre de beques oferides i
dies:

Setmana 1: 24 d’abril a 30 d’abril de 2022 1 beca (7 dies)

Setmana 2: 1 de maig a 7 de maig de 2022 1 beca (7 dies)



Les dates són estimades en funció de la disponibilitat i condicions dels vols.

Les activitats de mobilitat per a formació Erasmus+ estan cofinançades per la Comissió
Europea, a través del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE).

L'ajuda té per objecte contribuir a cobrir les despeses de viatge i subsistència de la mobilitat
per a formació al país d'acolliment. No es podran utilitzar aquestes ajudes per a cobrir
partides de despeses ja finançades amb altres fons o per a executar activitats docents o
investigadores vinculades a altres programes pels quals es percebi qualsevol altra beca,
ajuda, sou o salari.

Les quanties de les beques es determinaran conforme a la normativa vigent, que dicta el
que es mostra a continuació.

Viatge:

Distància de viatge Import

Entre 10 i 99 km: 20 EUR per participant

Entre 100 i 499 km: 180 EUR per participant

Entre 500 i 1999 km: 275 EUR per participant

Entre 2000 i 2999 km: 360 EUR per participant

Entre 3000 i 3999 km: 530 EUR per participant

Entre 4000 i 7999 km: 820 EUR per participant

8000 km o més: 1500 EUR per participant

Suport individual:

País de destinació
Personal i acompanyants

Suport individual per dia (€)

Dia 1 -14 Dia 15 – 60

Noruega, Dinamarca,
Luxemburg, el Regne Unit,
Islàndia, Suècia, Irlanda,

Finlàndia,
Liechtenstein

117 € 82 €



Països Baixos, Àustria,
Bèlgica, França,

Alemanya, Itàlia, Espanya,
Xipre, Grècia,

Malta, Portugal

104 € 73 €

Eslovènia, Estònia, Letònia,
Croàcia,

Eslovàquia, República
Txeca, Lituània,

Turquia, Hongria, Polònia,
Romania, Bulgària,

República de Macedònia del
Nord, Sèrbia

91 € 64 €

4. Procés i criteris de selecció dels alumnes.

Temporalització:
● Publicació de la convocatòria a la pàgina web oficial del CIDE: 16/03/2022.
● Termini presentació de sol·licituds: 21/03/2022 a les 12 h.
● Publicació provisional dels seleccionats a la pàgina web oficial del CIDE:

22/03/2022.
● Període de reclamacions: fins al 24/03/2022 a les 12 h.
● Publicació definitiva dels seleccionats a la pàgina web oficial del CIDE:

25/03/2022.

Baremació:
Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada, els aspectes que es valoraran
són, per ordre de preferència, els següents:

● Responsable coordinació Erasmus.
● Tutor/a FCT del grup.
● Professorat del grup d'FPB II amb el perfil de la família professional a la qual pertany

l'FP (Administració i Gestió).
● Professorat del grup d'FPB II d'altres perfils.
● Professorat d'altres grups d'FP amb el perfil de la família professional a la qual

pertany l'FP (Administració i Gestió).
● Professorat d'altres grups d'FP.

Es valorarà que el professorat conegui a l’alumnat al qual ha d’acompanyar. També es
tindran en compte aspectes organitzatius que es puguin derivar de l’absència del centre del
professorat acompanyant.

Encara que no és imprescindible, es valoraran coneixements d’italià i/o anglès.



És obligatori el compliment de tots els requeriments d’entrada al país d’acollida.

5. Sol·licitud de la beca. Documentació a entregar
Per participar en el projecte, els interessats han d’entregar a la coordinadora d’Erasmus el
full d’inscripció signat a la següent adreça de correu electrònic: erasmus@cide.es



FULL D’INSCRIPCIÓ
ACOMPANYAMENT D’ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

CONVOCATÒRIA 2021/2022

Projecte Erasmus+
2021-1-ES01-KA121-VET-000011239

Nom complet:
DNI:                            Data de naixement:
Adreça:
CP:                            Localitat:
e-mail:                                                          Tel. mòbil:

EXPÒS:

1. Que estic interessat a realitzar l’acompanyament dels alumnes que realitzen una
estada a l’estranger per a realitzar una part del seu període d’FCT.

2. Que em compromet a mantenir una comunicació fluida amb el centre educatiu
durant tota l’estada i a la tornada a fi d’aportar la informació i documentació
necessària per a la justificació de la mobilitat de l’alumnat i el meu desplaçament
com a acompanyant.

3. Que autoritzo al Col.legi CIDE a que utilitzi les meves dades i imatges en les
activitats de difusió del projecte que el centre organitzi, al mateix temps que em
comprometo a participar en elles sempre que em sigui possible.

4. Que em compromet a elaborar i a aportar al centre educatiu un cop finalitzat
l’acompanyament i en el termini màxim d’una setmana, tota la documentació per tal
de beneficiar-me de l’ajuda econòmica juntament amb un resum de l’experiència.

5. Que estic assabentat del contingut de les instruccions per les quals es regula el
Projecte ERASMUS +, en especial, de la meva obligació de fer-me càrrec de les
despeses produïdes en cas d’abandonament per motius personals i no justificats
abans o durant l’estada, tornant l’import econòmic rebut abans de la partida.

Per això,

SOL·LICIT:

Que em sigui concedida una ajuda per a la realització d’un acompanyament dins el marc del
PROJECTE 2021-1-ES01-KA121-VET-000011239.

Signatura:

Lloc i data:


