CONVOCATÒRIA D'AJUDES ERASMUS+ FP PER A PROFESSORS
2019-1-ES01-KA102-061089

JOB SHADOWING – PERÍODE D'OBSERVACIÓ
(ESTADES DE 5 DIES A L'ESTRANGER)
L'IES Manacor promou projectes de mobilitat per aproximar la realitat europea, en els seu àmbits
educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Dins aquests marc, l'IES
Manacor ha sol·licitat, a més de les beques per a estudiants, beques per a professorat, finançades
per la UE i gestionades des del propi centre.

OBJECTIU DEL PROJECTE:
L'objectiu d'aquesta convocatòria és oferir als professors de formació professional del centre, l'oportunitat de
realitzar unes estades formatives, anomenades Job Shadowing a l'estranger.

Les beques anomenades Job Shadowing, són estades per a l'aprenentatge a través de l'observació.
L'objectiu principal d'aquestes estades és conèixer com funciona el sistema educatiu a diferents centres de
formació professional i cooperar amb èxit en projectes Erasmus + amb centres educatius i empreses de
diferents països de la Unió Europea. A través de les experiències viscudes durant aquest període
d'observació, s'agafaran idees i s'intercanviaran experiències amb altres professors, sobre metodologies, el
sistema de FP en el país de destinació, estratègies, projectes, recursos,... Així mateix, aquest període ens
ha de servir per fer-nos una idea de la zona on estaran els nostres alumnes i fer alguna visita a les possibles
empreses on realitzaran les pràctiques, així com enfortir els llaços amb les persones que d'alguna seran les
persones de contacte més proper dels nostres alumnes una vegada siguin fora.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS
El professorat que vulgui participar en el projecte i sol·licitar la beca, han de complir els següents requisits:
•

Impartir classes als Cicles Formatius de Grau Mitjà, o ser coordinadors Erasmus+ d’FP o membres
de l’equip directiu relacionats amb CFGM.

•

Els participants han de poder comunicar-se amb relativa fluïdesa amb el professorat i empreses del
lloc de destinació, i ser capaços d'explicar l’estructura d’FP i dels cicles formatius del centre.

•

Comptar amb l'autorització de l'Equip Directiu del centre.

Prioritats:
•

Coordinador Erasmus+

•

Professorat implicat en la gestió de les mobilitats d'estudiants.

•

Membres de l'equip directiu relacionats amb FP.

•

Professorat d'FP, que imparteixen classes als CFGM i amb destinació definitiva al centre.

•

Professorat que no ha gaudit d'una beca anteriorment.

LLOC I NOMBRE DE BEQUES
Per aquest curs escolar 2019-2020 disposem de 3 beques a repartir entre el professorat de les diferents
famílies professionals que s'imparteixen al nostre centre. Els llocs de destinació de les beques encara estan
per determinar, ja que s’han de pactar amb els centres de destinació.

DURADA
Les beques de job shadowing (visita d’estudi) tenen una durada de 5 dies (2 de viatge i 3 d’estada). Es
realitzaran, sempre que sigui possible, durant el primer trimestre, ja que d’aquesta manera, també ens
servirà per establir possibles contactes que facilitin mobilitats futures per al nostre alumnat.

INFORMACIÓ DEL JOB SHADOWING: PROGRAMA DE TREBALL
El programa, per determinar, l'ha de confirmar el centre de recepció sota demanada del centre d'enviament.
De manera genèrica, amb aquestes jornades de 3 dies, es pretén:
•

Conèixer el sistema educatiu del país de destinació.

•

Conèixer l'organització i el funcionament de la FP al país de destinació.

•

Conèixer el funcionament d'un centre de FP al país de destinació.

•

Conèixer la gestió de les pràctiques en empreses al país de destinació.

•

Fer contactes per tal de cooperar en projectes Erasmus+ amb el centre educatiu i empreses del lloc
de destinació.

•

Fer contactes per intercanviar alumnat en pràctiques.

•

Que el professorat conegui els continguts dels programes formatius de les pràctiques per garantir
l'èxit de les futures estades dels alumnes en pràctiques.

INSCRIPCIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ I TERMINI
Per participar en el projecte, el professorat haurà d'emplenar l'imprès de sol·licitud d'inscripció que trobareu
a Consergeria i lliurar-ho a Consergeria abans del 08 de novembre de 2019.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS
Es farà un procediment de selecció de participants, en funció de les prioritats mencionades amb anterioritat,
pel job shadowing. En cas de renúncia del participant seleccionat, la beca s’adjudicarà automàticament al
primer professor/a de la llista de reserva. Només s’acceptaran renuncies per causes de força major.

QUANTIA DE LA BECA
El total de la beca és envoltant dels 600€, variable en funció de la destinació, i que corresponen a despeses
d'allotjament, manutenció i viatge.

PAGAMENTS
El/la professor/a becat rebrà un 80% del total de la beca un cop confirmades les dates exactes de l’estada i
el 20% restant a la tornada i havent lliurat tota la documentació justificativa i la memòria corresponent.

PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
La convocatòria, així com tota la informació i comunicacions adients, es penjaran a la pàgina web del centre,
així com al tauler d'anuncis destinat a informació d'Erasmus per a professorat.

Manacor, a 25 d’octubre de 2019

