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1. Objectiu de la convocatòria.
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.

Així, per la present convocatòria, volem oferir al professorat de Cicles Formatius
l’oportunitat de realitzar estades formatives de qualitat basades en l’observació d’altres
professionals de centres educatius o empreses de la UE.

2. Requisits dels candidats.
Els docents 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 du a terme la mobilitat.

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

Candidat Nombre de beques oferides i
dies:

Candidat 1 1 beca (3 dies de job
shadowing + 2 dies de viatge)

Candidat 2 1 beca (3 dies de job
shadowing + 2 dies de viatge)

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.

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 (€)

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

Liechtenstein

117 €

Països Baixos, Àustria, Bèlgica, França,
Alemanya, Itàlia, Espanya, Xipre, Grècia,

Malta, Portugal

104 €

Eslovènia, Estònia, Letònia, Croàcia,
Eslovàquia, República Txeca, Lituània,
Turquia, Hongria, Polònia, Romania,

Bulgària,
República de Macedònia del Nord, Sèrbia

91 €

El centre transferirà al professor abans de partir el 80% de l’ajuda, descomptant l’import de
les despeses que el centre hagi pagat directament (allotjament, assegurança, trasllats
aeroport, entre d’altres segons pacte entre les parts). El professor cobrarà el 20% restant en
haver tornat i lliurat l’informe final i la documentació pertinent.



4. Informació i orientació sobre la mobilitat.

4.1 Finalitat

○ Identificar actuacions, estratègies o metodologies formatives innovadores
d’èxit.

○ Conèixer el sistema educatiu d'un altre país de la UE i assimilar know-how de
l’organització d’acollida.

○ Aprendre el funcionament de l’especialitat del cicle formatiu equivalent del
participant.

○ Conèixer la gestió de pràctiques d'empresa.
○ Fer contactes per intercanviar alumnat en pràctiques.
○ Que els professors del CIDE coneguin els continguts dels programes

formatius de les pràctiques per intercanviar estudiants en pràctiques amb
èxit.

○ Fomentar l'esperit europeu i la internacionalització de l'ensenyament.

4.2 Selecció del Projecte Job Shadowing per part de l’interessat:
l’autocandidatura.

Serà el mateix interessat qui presenti una proposta de mobilitat Job Shadowing emplenant
les dades que es demanen al full de sol·licitud.

Plataformes recomanades de recerca d’oportunitats:

School Education Gateway / Oportunidades Erasmus + / Oportunidades de movilidad
(veure manual Annex 2 de la present convocatòria)
Epale / Colabora / Organizaciones (filtrar per “Tipo de actividades: Observación de
actividades profesionales”
eTwinning https://school-education.ec.europa.eu (a partir del dimarts 31 de maig)

La cerca de l'allotjament i viatge de l’estada és responsabilitat del docent.

La gestió, contractació i signatura de l'assegurança es farà des del mateix centre.

4.3 Documentació

Document Nacional d’Identitat o Permís de residència vàlid en un dels països
participants en el programa Erasmus+ de la UE.
Documentació justificativa del nivell d’idioma assenyalat a la sol.licitud (Mínim B2)
Targeta Sanitària Europea.
Autorització de cessió dels drets imatge.
Altres segons el país d’acollida.

DC podrà exigir al candidat una carta de compromís o email de confirmació del soci
d'acollida.

https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/opportunities/mobility.cfm
https://epale.ec.europa.eu/es/partner-search
https://school-education.ec.europa.eu/


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

5.4 Període d’execució

El job shadowing s’ha de dur a terme durant el primer trimestre curs 22-23. Data límit
d’execució 1 de novembre de 2022.

5.5 Obligacions

El fet de participar en el projecte comporta, entre d’altres, les següents obligacions i
compromisos per part del docent:

● Aprofitar aquesta oportunitat, assumint amb responsabilitat la normativa i el
funcionament de l'empresa d'acollida, així com mantenir, durant tota l’estada, una
comunicació fluida amb el centre educatiu aportant les dades que es sol·licitin
(relació de tasques, imatges, entre altres).

● Elaborar i aportar al centre educatiu, un cop finalitzada l’estada i en el termini màxim
d’una setmana, la documentació que el centre li demani.

● Participar, en les futures activitats de difusió del projecte que el centre organitzi.
Especialment important serà l’exposició del projecte i experiència davant dels
membres del Claustre.

● Un cop presentada la sol·licitud d’ajuda i participació en el projecte, no renunciar al
job shadowing, excepte en casos de força major degudament justificats amb
documents oficials.

6. Procés i criteris de selecció dels participants.

Temporalització:
● Publicació de la convocatòria: 27 de maig de 2022.
● Termini presentació de sol.licituds: 14 de juny de 2022.
● Publicació provisional dels seleccionats a la pàgina web oficial del CIDE: 20 de

juny.
● Període de reclamacions: 20, 21 i 22 de juny.
● Publicació definitiva dels seleccionats a la pàgina web oficial del CIDE: 23 de

juny.

Comissió de selecció:
DC + Coordinadora Erasmus

Baremació:

Per a la concessió d'ajudes s'aplicaran els següents criteris:



– 40% Relació i implicació del candidat/a amb el centre educatiu, els objectius de l'estada i
del Projecte Erasmus+, tenint en compte tant la trajectòria al llarg del curs com el projecte
presentat. Es valorarà la relació i interès del projecte de cara als estudis d'FP que
s'imparteixen en el centre.

– 30% Acreditació d'un nivell d'idiomes suficient que garanteixi la capacitat de comunicar-se
amb fluïdesa al país de destinació (B2 o superior d'anglès o de l'idioma del país d'acollida).

– 20% Pertinença a la plantilla fixa del centre o amb possibilitat de continuïtat.

– 10% No haver estat beneficiari anteriorment d'una beca de mobilitat.

En cas d'empat tindran preferència les sol·licituds d'aquelles persones que participin per
primera vegada en el marc d'aquestes accions de mobilitat. Si encara així persisteix l'empat,
es resoldrà per sorteig.

7. Sol·licitud de la beca. Documentació a entregar
Per participar en el projecte, els interessats han de lliurar dins el termini indicat el full
d’inscripció a la següent direcció de correu electrònic: erasmus@cide.es

mailto:erasmus@cide.es


ANNEX 1
FULL D’INSCRIPCIÓ

JOB SHADOWING FP
CONVOCATÒRIA 2021/2022

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

Nom i llinatges:
DNI:
Data naixement:
Adreça completa:
e-mail:
Tel. mòbil:

EXPOSO:

1. Que estic interessat/da en realitzar el job shadowing, dins el marc del PROJECTE
2021-1-ES01-KA121-VET-000011239.

2. Que he participat anteriorment en experiències de mobilitat, com a (indiqueu any):
Coordinador:

Participant:

3. Que dispòs de la titulació B2 o superior dels següents idiomes estrangers (indicar el
nivell):

4. Que el nombre d'anys que he treballat al Col·legi CIDE és de indiqueu anys, mesos i
dies:



5. Que estic interessat en realitzar el Job Shadowing següent:
Entitat d’acollida:

País d’acollida:

Plataforma de difusió de l’oportunitat de mobilitat (només si correspon):

Àmbit que es treballarà:

Informació rellevant (programació):

6. Que les meves motivacions per voler participar en el job shadowing que avui sol.licit
són:

7. Que si sóc seleccionat transmetré l’experiència i els coneixements adquirits de la
següent manera i participaré i col·laboraré donant suport al programa Erasmus+.



*Juntament a la sol·licitud s'ha d'adjuntar documentació acreditativa dels mèrits
exposats i que es demanen a la convocatòria.

Per això,

SOL·LICIT:

Formar part del procés de selecció per a la participació en l’esmentat projecte.

Palma, ____ de _____________ de 2022

Signatura i nom de l’interessat:



ANNEX 2
SCHOOL EDUCATION GATEWAY










