
    

ERASMUS+  
Convocatòria 20-21. CFGS Professorat i 
personal no docent   
Per personal docent dels Cicles Formatius de Grau Superior i no 
docent 
 

 

Erasmus+ és el programa creat per la UE per donar suport a l’educació, formació, joventut i esport a Europa.  
 
L’Escola d’Art de Vic participa en el Programa Erasmus+ de mobilitat de les persones en l’àmbit de l’educació. 
 
Aquesta convocatòria ofereix el professorat de l’Escola d’Art de Vic, la possibilitat de demanar una beca del 
Programa Erasmus+ per dur a terme una mobilitat de personal per formació entre països del programa pel 
professorat dels Cicles Formatius de Grau Superior o personal no docent.  
 
La Mobilitat de personal per formació entre països del programa STT: Mobilitat de personal docent i no docent 
d’una institució d’educació superior per a estades formatives amb una durada de entre dos i cinc dies, exclosos 
els dies de viatge. La institució d’acollida pot ser una institució d’educació superior amb Carta ECHE o qualsevol 
altra organització de caràcter públic o privat en l’àmbit del mercat de treball o dels diferents sectors de l’educació, 
la formació, etc. La principal activitat és una breu estada en la institució que pot denominar-se de diferents 
maneres: breus formacions, observacions professionals, visites d’estudis, etc. El nombre mínim d’hores de formació́ 
serà de 10 hores setmanals.  
 
 
 
Qui pot participar en la convocatòria?  

- Personal docent que imparteix docència els Cicles Formatius de Grau Superior de l’EA de Vic o personal 
no docent. 

- Personal docent i no docent amb la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea (o permís de 
residència). 

- Personal docent i no docent que preferiblement tinguin la carta d’acceptació per realitzar l’estada 
formativa. 

 
No podran beneficiaris els sol·licitants que compleixen 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.  

 
 
El personal realitzarà el contacte prèviament amb la institució d’acollida. Per fer-ho, recomanem els partners 
de l’EA Vic: https://www.eartvic.net/partners/ 
També es pot realitzar la mobilitat amb nous partners aportats pel sol·licitant de la beca ja sigui una institució 
d’educació superior amb Carta ECHE o qualsevol altra organització de caràcter públic o privat en l’àmbit del 
mercat de treball 
 
 
Quan es fa la mobilitat?  
La mobilitat ha d’estar finalitzada abans del 31 de maig de 2021. 
La beca Erasmus+ de formació cobreix de 2 a 5 dies (més 2 dies de viatge).  
 
 
 



    
 
On es pot fer la mobilitat i quines ajudes econòmiques hi ha?  
La mobilitat es pot realitzar en qualsevol organització ubicada en un país del programa Erasmus+.  
Les ajudes econòmiques varien segons el país on es faci la mobilitat: 
 

 
 
 
Com es demana la mobilitat Erasmus+? 
La gestió sempre es fa des de la Coordinació de Mobilitat Internacional de l’Escola d’Art de Vic.  
El correu de contacte és: international@eartvic.net 
 
Procediment a seguir per sol·licitar la beca: 
 

1. Per inscriure’s a la convocatòria es llegirà atentament tota la convocatòria i es comprovarà que es 
tenen els requisits necessaris per accedir. 
 

2. S’omplirà el formulari de sol·licitud https://forms.gle/gr53NXXT1goj8Aeg6 i s’adjuntarà en el formulari 
tota la documentació que es demana: 

 
2.1. Document que acrediti el nivell d’idioma del país de destí (o anglès). 
2.2. Proposta d’activitats en la mobilitat del programa formatiu (STT) i proposta de com es produirà el 

retorn d’aquesta mobilitat a l’EA Vic.  
2.3. Si se’n disposa, document d’invitació per fer l’estada signada per un responsable de la institució de 

destí.  
2.4. Documentació acreditativa d’altres mèrits: la participació del sol·licitant en activitats que 

contribueixin a la implantació, millora, difusió i desenvolupament del programa Erasmus+. 
2.5. DNI. Document nacional d’identitat. 
 

3. La sol·licitud s’ha d’enviar abans de les 24h de la data de finalització de la convocatòria. Passada 
aquesta data la sol·licitud no serà acceptada. 

 
En qualsevol moment del procés de concurs, la Comissió de Mobilitat Internacional pot demanar documentació 
complementària a l’interessat/da, si ho considera necessari, per a la correcta selecció dels candidats.  
 
 
Criteri, barem i procediment de selecció 
El barem que s’aplicarà per a la selecció de participants tindrà una qualificació màxima de 100 punts. La 
distribució d’aquesta puntuació es farà segons els següents criteris:  
 

Criteris idioma (fins a 35 punts) 

 



    
 
 

Proposta d’activitats  i proposta de retorn el centre (fins a 30 punts) 
Es valorarà l’aportació de la proposta d’activitats en la mobilitat del programa formatiu (STT) i la proposta 
de com es produirà el retorn d’aquesta mobilitat a l’EA Vic. 
 
Rúbrica de la proposta 

Objectius i tasques a 
realitzar durant l’estada 
per la proposta 
d’activitats 

0 
No té definit els 
objectius ni les tasques 

7,5 
No concreta suficient 
els objectius i les 
tasques 

15 
Té clar els objectius i 
les tasques a realitzar 

Proposta de retorn de la 
mobilitat a l’EA Vic   

0 
No té definida 
l’aportació que tindrà 
cap a l’escola 

7,5 
Té un coneixement 
bàsic de l’aportació 
que tindrà cap a 
l’escola 

15 
Coneix perfectament 
l’aportació que tindrà 
cap a l’escola 

 
Document d’invitació per fer l’estada (20 punts) 
Document acreditatiu per fer l’estada signat per la institució de destí. 
 
Documentació acreditativa d’altres mèrits (15 punts) 
Es valorarà la participació del sol·licitant en activitats que contribueixin a la implantació, millora, difusió i 
desenvolupament del programa Erasmus: l’acollida d’estudiants Erasmus incoming a l’aula, la coordinació 
de la mobilitat, projectes relacionats amb el programa Erasmus+, ... El certificat acreditatiu estarà signat 
per la directora del centre. 

 
 
Calendari previst 

- Presentació de sol·licituds: fins el dia 8 de febrer del 2020 (abans de les 24h).  
S’enviaran les sol·licituds el correu international@eartvic.net 

- Llistat provisional d’admesos i exclosos: 12 de febrer del 2020.  
Es publicarà el tauler d’anuncis de l’escola. 

- Esmenes: 12-16 de febrer del 2020.  
S’entregarà a secretaria les esmes segons una instància genèrica.  

- Llista definitiva d’admesos i exclosos: 19 de febrer del 2020.  
Es publicarà el tauler d’anuncis de l’escola. 

 
 
Resolució de la convocatòria 
 
Com es resolt la convocatòria? 
Un cop rebudes totes les sol·licituds de participació a la convocatòria i en funció de les places disponibles es farà 
una selecció de les persones participants. 

La selecció dels candidats i la resolució de la convocatòria es farà mitjançant la junta de selecció formada per 
les persones que intervenen en el procediment de mobilitat segons els requeriments i tasques proposats pel 
Consorci del Departament d’Educació. 

Un cop seleccionats, es farà publica la resolució. El personal docent i no docent seleccionats, juntament amb la 
coordinació d’Erasmus, iniciaran els tràmits per dur a terme la mobilitat. 

El personal docent i no docent seleccionat adquireix un ferm compromís en la seva participació en el 
programa ERASMUS. 
 
 
 
Per més informació: https://www.eartvic.net/benvinguts-welcome/ 
 
 
 


