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Convocatòria Beques professors per participar del JOB SHADOWING 
organitzat per la DGFPFP a Lucca i Massa (Itàlia) en el marc del Projecte 
EuroFP Balears III (2017-1-ES01-KA102-037681)

La  DGFPFP  i  el  Ministerio  Dell'istruzione  dell'Università  e  della  Ricerca  han  organitzat  un  job 

shadowing a Lucca i Massa (Itàlia) per 40 professors de centres que formen part del consorci, centres 

amb projecte  propi  i  personal  de  la  DGFPFP.  El  nostre  centre,  IES Marratxí,  està  interessat  en 

participar d'aquesta iniciativa i fa pública la convocatòria per a professors que imparteixen classes al 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliar d'Infermeria, Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia i  

tot aquell professorat i equip directiu directament implicat en el projecte d'Erasmus+.

Itàlia ha esdevingut el principal destí dels nostres estudiants en pràctiques

Objectiu del projecte:

• L'objectiu  principal  del  job  shadowing  és  conèixer  el  funcionament  de  la  FP a  Itàlia  amb 

l'objectiu  de cooperar  amb èxit  en  projectes Erasmus+ amb centres educatius i  empreses 

d'Itàlia.

• Altres objectius són:

• Intercanviar  experiències  educatives  entre  professorat  de  formació  professional.  El 

professor assistent ha d'exposar al professorat italià quines són les característiques del 

cicles  formatius  de  grau  mitja  de  la  família  sanitària,  quin  és  el  nostre  model  de 

tutorització de les estades a empreses i què s'espera dels tutors italians en quant a les 

estades Erasmus+ dels nostres alumnes. 

• Conèixer el funcionament dels centres que imparteixen FP a Itàlia.

• Conèixer centres de treball on posteriorment hi assistiran alumnes del centre i establir 

contacte  amb  els  tutors  de  les  empreses  per  acordar  sistemes  d'avaluació  de  les 

estades formatives dels alumnes.

• Visitar centres educatius de FP, veure com organitzen tallers,  pràctiques  i  assistir  a 

classes presencials.

Dates de l'activitat i dotació econòmica: 

• Les dates de l'activitat són els dies 15, 16 i 17 de maig del 2018. Els dies 14 i 18 de maig es 

reserven per al viatge. 

• La beca està dotada en 800€ (viatge= 275€ + allotjament i manutenció= 525€).
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• També es  té  previst  que  l'estada  reverteixi  en  crèdits  de  formació  de  professorat,  es 

preveuen 35 hores/mobilitat i reconeixement d'ofici per a projectes de la DGFPFP.

Requisits i procés de selecció:

✔ Requisits:

• Coneixements d'anglès  (suficients per poder fer una presentació i  comunicar-se amb el 

professorat amfitrió).

• Impartir  classe  al  CFGM   de  Cures  Auxiliars  d'Infermeria,  CFGM  de  Farmàcia  o 

Parafarmàcia, professors de FP Bàsica, professorat i equip directiu directament implicat en 

el projecte d'Erasmus+.

• Autorització del director

✔ El barem per fer la selecció del professorat és el següent:

• Funcionari de carrera amb plaça al centre: 30 punts

• Idiomes: C1 d’anglès 5 punts; B2 d'anglès 3 punts; B1 d'anglès 2 punts.

• Experiència docent en FP: 5 punts per curs

• Càrrecs actuals: 2 punts per curs; càrrecs cursos anteriors: 1 punt per curs

✔ S'ha constituït  un comitè de selecció de 3 membres encarregats de fer  la selecció del 

professorat a partir dels criteris establerts.

Informació i orientació sobre el projecte.
Els professors interessats a participar en aquest projecte, disposen d’informació sobre tots els 

aspectes relatius a aquesta convocatòria, en la pàgina web del centre:

www.iesmarratxi.org

A més disposen del correu de la coordinadora del projecte Erasmus+:

 mfmartorellge@iesmarratxi.org.

Inscripció al procés de selecció.

Per participar en el projecte, el professorat ha d’emplenar els següents documents:

✔ Imprès de Sol·licitud d’inscripció al procés de selecció que figura a l’annex 1  d’aquesta 

convocatòria. 

✔ Les sol·licituds s’han de presentar a la Secretaria del nostre centre, juntament amb una 

fotocòpia del DNI o tarja de residència, abans de dia 29 de novembre de 2017.

✔ A més s'ha d'enviar una còpia dels documents a: mfmartorellge@iesmarratxi.org

http://www.iesmarratxi.org/
mailto:mfmartorellge@iesmarratxi.org
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Publicació de les llistes del professorat seleccionat.

• Publicació llista provisional: 1 de desembre 2017 a la web de l'IES Marratxí.

• Publicació llista definitiva: 11 de desembre 2017 publicació llista definitiva dels professors 

seleccionats i exclosos, a més de la llista de professors en reserva que queden per cobrir 

els abandonaments i renúncies que puguin succeir. Publicació a la web de l'IES Marratxí.

• Període de reclamacions:  del  1 al  8  de desembre 2017 presentant  una sol·licitud a la 

Secretaria del Centre.
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