
 
 
 

 

1a Convocatòria de selecció de professorat per a la realització 
de mobilitats per a formació dins el programa d’Educació 

Superior Erasmus+ durant el curs 2022/2023 (Cicles Formatius 
de grau superior) 

 
  

1.Objecte de la convocatòria 
 
Selecció del professorat de cicles formatius de Grau Superior per participar en una 
activitat de formació a l’estranger que sigui pertinent per al seu lloc de treball 
quotidià. 
 
El professorat seleccionat podrà desenvolupar un període de formació a l’estranger, 
ja sigui a una institució d’Educació Superior associada, a una empresa o a qualsevol 
altre lloc de treball pertinent. Aquesta formació haurà de consistir en actes de 
formació o aprenentatge per observació. 
 
 
2.Destinataris 
 
Professorat de l’INS F. Vidal i Barraquer que imparteixen docència directa en els 
cicles formatius de grau superior durant el curs 2022/2023. 
 
A més, seran requisits imprescindibles per participar en la selecció: 
 

- Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país participant en el 
programa. 

- Presentar la sol·licitud i la documentació justificativa, si escau, en el termini 
previst. 

 
 3.Criteris de selecció dels beneficiaris 
 
Les sol·licituds admeses seran avaluades per una Comissió d’Avaluació composta 
pel Director, la Coordinadora de mobilitat i dos caps d’estudis. 
 
4.Procediment de sol·licitud 
 
Formulari de sol·licitud del projecte de mobilitat on s’especifiqui: 
 

- La motivació per dur a terme l’estada, la qual ha d’estar basada en la 
introducció de millores en el lloc de treball/equip i del propi Institut. 

- Descripció i coherència dels objectius i del Pla de Treball. 
- El valor afegit que aportarà l’estada al seu lloc de treball/equip i a l’Institut. 
- Qualsevol altra documentació que sigui oportuna a efectes de la mobilitat. 

 
 



 
 
 

 

 
5. Termini de presentació de sol·licituds 
 
La sol·licituds es podran presentar del dia 6 de febrer de 2023 i fins el dia 17 de 
febrer  de 2023 a través de la pàgina web de l’institut. 
 
 
6. Calendari de selecció 

Avaluació de sol·licituds: 21 de febrer de 2023. 

Resolució provisional: 22 de febrer de 2023. 

Reclamacions: del 22 al 27 de febrer de 2023. 

Resolució definitiva: 1 de març de 2023. 

 
Per a més informació: 
- envieu un correu electrònic a mobilitat@vidalibarraquer.net 
 
 
Tarragona, 30 de gener de 2023 
 
Coordinadora de mobilitat 
Imma Ferrús Giner 
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