
 
PROGRAMA ERASUMS +: 

ESTANCIAS PARA PROFESORADO CURSO 2017-18 
 
 
Beques de formació per al professorat de la família  química:  
 
 
Observacions: 
 
El projecte aprovat és un K103 per a Cicles formatius de Grau superior de 
química. Per tant poden participar en el procés de selecció tot el professorat 
que imparteixi part o tota la seva càrrega docent en els cicles de Grau Superior 
de Química. 
La finalitat de l’estada seria: 

a) Coneixement de l’anglès o una altra llengua estrangera en 
l’àmbit específic del laboratori. 

b) Incorporar coneixements en un laboratori d’un altre país que 
pugui ser aplicables al nostre. Fins i tot possibilitat d’incorporar 
pràctiques a l’activitat docent dels mòduls dels cicles formatius de 
grau mitjà i superior i també al mòdul dual del cicle de grau superior. 

c) Establir contacte per a la possibilitat de realització de la FCT per 
part d’alumnat del centre. 

 
Documentació a lliurar: 
 
1) Per sol·licitar l’estada:  
Sol·licitud, a lliurar a la secretària del centre abans de les 15 hores del dilluns  
08/11/2017.  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, 
indiqueu-ho en la sol·licitud.  
 
2) Al finalitzar l’estada:  

• Memòria de l’estada 
• Realitzar enquesta de satisfacció  

 
 
Criteris de selecció del professorat: 
 
Per a la selecció dels candidats s’han elaborat els següents criteris.   
 
Acció 1: La incorporació de la llengua anglesa en e ls ensenyaments 
professionals. 
 

• 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.  
 

Acció 2: 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 llengües estrangeres, B1, B2 o C1. Cada un 
d’ells: 1 punt.  

 
Acció 3: La FCT a l’estranger. 
 

• Antiguitat en el centre: 1 punt per cada any de servei en el centre 
• Ser tutor de FCT: 2 punts. 
• Ser tutor didàctic: 2 punts. 

 
 

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


