
PROGRAMA ERASUMS +:
ESTADES PEL PROFESSORAT CURS 2017-18

Resolució de convocatòria per a la selecció de projectes de mobilitat de
centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que
alumnat i professorat d’ensenyaments professionals puguin dur a terme
estades  formatives  en  empreses,  entitats  o  centres  educatius  d’altres
països durant el curs 2017-2018

Modalitat adreçada al professorat. 

Acció 1: La formació dual a Europa
a)  Conèixer les característiques i el funcionament de la formació en 
alternança –simple o dual- en països europeus amb una àmplia tradició 
en aquesta modalitat de formació professional. 

b)  Conèixer els rols dels diferents agents implicats en la formació en 
alternança. 

-  Acció  2:  La  incorporació  de  la  llengua  anglesa  en  els  ensenyaments
professionals

a)  Estudiar metodologies, eines i estratègies per a la correcta utilització 
de l’anglès com a llengua d’ensenyament-aprenentatge en la formació 
professional (AICLE-Aprenentatge integrat de continguts i llengua 
estrangera). 

b)  Conèixer models, experiències i pràctiques d’altres països de parla 
no anglesa de com es realitza la impartició de continguts en llengua 
estrangera. 

Observacions:



Els cursos passats l’acció 1 es va dur a terme a Alemanya i l’acció 2 a Galway
(Irlanda). 

Documentació a lliurar:

1) Per sol·licitar l’avantprojecte: 
Sol·licitud, a lliurar a la secretària del centre abans de les 15 hores del dilluns
21/11/2016.  Adjuntar la fotocòpia del títol de llengua acreditat.  Si actualment
esteu fent el curs d’anglès i teniu previst obtenir el títol al mes de juny, indicar-lo
en la sol·licitud. 

2) Per sol·licitar el projecte (mes juny, juliol):
Carta de motivació, a lliurar en data a determinar. 
Acreditar el nivell de llengua. 

3) Al finalitzar l’estada: 
 La documentació que sol·liciti el departament d’Ensenyament. 

Criteris de selecció del professorat:

Aquest curs només podem presentar dos candidats per cada centre
per  tal  de  poder  seleccionar  als  candidats  hem  elaborat  els
següents criteris.  

Acció 1: La formació dual a Europa

 Antiguitat en el centre: 1 punt per cada any de servei en el centre
 Pertànyer  a  una família  professional  que estigui  realitzant  FP-Dual  el

curs 2016-17,  o  que estigui  disposada a realitzar-la  el  curs vinent:  3
punts

 Cada títol presentat en llengua anglesa, B1, B2 o C1. Cada un d’ells: 1
punt. 

Acció  2:  La  incorporació  de  la  llengua  anglesa  en  els  ensenyaments
professionals.

 Antiguitat en el centre: 1 punt per cada any de servei en el centre
 Impartir el mòdul d’anglès tècnic: 2 punts
 Introduir la llengua anglesa en un dels mòduls que imparteix: 2 punts
 Haver  participat  o  que  estigui  participant  en   cursos  de  metodologia

AICLE: 1 punt
 Haver  participat  o  que  estigui  participant  en  cursos  d’elaboració  de

materials: 1 punt
 Haver participat en el programa PILE del centre: 2 punts



 Cada títol presentat en llengua anglesa, B1, B2 o C1. Cada un d’ells: 1
punt. 

Es publicarà una llista amb la puntuació  dels candidats i s’informarà per e-mail
als candidats. 


