
 

CONVOCATÒRIA BECA PROFESSORAT PER MOBILITAT 2020/21 (Departament d’Educació) 

1. Convocatòria: 

Convocatòria d’1 beca per a realitzat una mobilitat de personal docent a una institució 
educativa on es cursin estudis de CFGM o CFGS. Es podran realitzar 2 tipus d’accions:  

- Acció 1: El sistema educatiu en alternança a Europa (cicles formatius d'FP inicial). 

- Acció 2: Competències professionals pel desenvolupament d’activats d’ensenyament-
aprenentatge en llengua anglesa (cicles formatius d'FP inicial o cicles d'arts plàstiques). 

El centre d’acollida ha de ser una institució d’educació superior amb carta ECHE. 
L’activitat haurà de consistir en una estada breu per a realitzar visites d’estudis o 
formacions breus en una institució sòcia. El nombre mínim d’hores de formació haurà 
de ser de 10 hores setmanals. 

2. Sol·licitants de beca 

Poden sol·licitar aquesta beca els professors/es que imparteixin matèries de CFGS i/o 
CFGM a l’EASD de Vic durant el curs escolar 2020-21, el mateix any en què es farà la 
mobilitat. 

3. Requisits de les estades 

Per participar en la convocatòria, el professorat sol·licitant haurà de complir els següents 
requisits: 

✓ Ser professor de l’EA de Vic i impartir una assignatura de CFGM o CFGS durant el 
curs 2020-21. 

✓ Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o  d’un  país  no  membre 
però participant en el programa. En el  cas  de  personal  provinents  d’altres  països 
es demanarà el permís de residència a Catalunya. 

Queden exclosos els sol·licitants de la convocatòria per alguna de les circumstàncies 
següents: 

▪ Haver estat condemnat amb sentència ferm a  no  poder  obtenir subvencions  o  
ajuts públics. 

▪ No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o envers  la  
Seguretat Social segons la legislació autonòmica i estatal vigent. 

▪ No estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions. 



4. Documentació a lliurar durant la convocatòria per a la valoració de la selecció: 

A. Programa de mobilitat per a la formació del professor/a sol·licitant. El professorat 
interessat haurà de presentar la proposta de formació, del qual es valoraran els 
següents aspectes:  

- Objectius de la mobilitat. 

- Programa de l’activitat formativa (elements a observar, interès de la institució a 

nivell curricular, metodològic o didàctic, possibilitat de col·laboracions futures...). 

- Resultats i impacte de la mobilitat a la institució d’origen .  

- Pla de difusió i publicitat dels resultats. 

B. Idioma: el professor/a sol·licitant haurà de tenir domini suficient de l’idioma parlat a 
la institució de rebuda. Es requereix acreditació de nivell B1 per a estades de 
formació. 

5. Procediment de la sol·licitud 

El professorat interessat a obtenir una beca de mobilitat haurà d'enviar la sol·licitud amb 
la documentació citada en el punt 4 a international@eartvic.net 

6. Documentació i lliurament de la documentació 

El professorat seleccionat per la beca Erasmus es compromet a complir amb els tràmits 
anteriors a l'estada, durant el període i al finalitzar la mobilitat; en les dates indicades. 

L'acceptació de la beca suposa el coneixement i acceptació de les condicions de la 
convocatòria, així com dels drets i obligacions. 

El professor/a tindrà l'obligació de conèixer i complir els tràmits, documentació, terminis 
i requisits dels processos establerts per la institució tant d'origen com de destinació. 

El pagament de la beca es realitzarà un cop s’hagi tramitat i enviat tota la documentació 
per part del professor/a beneficiari, dins del termini establert. 

Si el beneficiari no complís les normes i condicions establertes en els convenis i 
contractes, es podria exigir la devolució de l’ajuda atorgada. 

7. Abans d'iniciar l'estada  

El professorat que hagi obtingut la beca haurà de complir els següents tràmits: 

▪ Signar el conveni de subvenció en el termini establert. 

▪ Gestionar l'estada del viatge, allotjament i permís d'estada (en cas que sigui necessari), 
així com d'altres gestions necessàries per a la permanència del professor/a durant el 
període indicat en el contracte. 

▪ Tramitar la cobertura sanitària al país de destinació (Targeta sanitària europea o 
equivalent). 



▪ Contractar assegurança obligatòria de responsabilitat civil i d'assistència en viatge amb 
les cobertures mínimes exigides. 

8. Calendari previst: 

- Termini de recepció de la documentació de sol·licitud de la beca per part dels 
participants: 29 de juny de 2020. 

- Resolució provisional: juliol de 2020. 

- Resolució definitiva: durant el primer trimestre del curs 2020-21. 


