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ERASMUS + Informació General 
Convocatòria professors / personal no docent 
 
Presentació 
 
L’escola està en possessió de la Erasmus University Charter des de l’any 2009 i 
va tenir una carta ERASMUS + for Higher Education (ECHE) 2014-2020 vàlida 
fins al curs 2019/20. L’any 2021 la nostra institució va obtenir la ERASMUS 
charter for Higher Education 2021-2027. 
 
Gràcies a això, els professors i personal no docent de la nostra escola poden 
realitzar mobilitats de docència o de formació en les universitats o escoles 
superiors amb les que s’hi tingui un acord interinstitucional. 
En paral·lel es poden realitzar mobilitats de formació en altres institucions.  
 

Període de sol·licitud 
 
Durant el primer trimestre del curs es convoca una reunió informativa per a tots 
aquells que hi estiguin interessats. Els terminis de sol·licitud de mobilitats es 
realitza durant el mes d’Octubre. En funció de l’existència de mobilitats vacants 
es poden establir altres terminis de sol·licitud. 
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Criteris de selecció i varemació  
L’objectiu de tota convocatòria és  ampliar el nombre de professors participants 
en el programa. Per això es valorarà en positiu a aquells professors que sol·licitin  
la mobilitat per primera vegada.  D’altra banda es contempla l’interès pedagògic i 
institucional dels projectes així com la compatibilitat de les mobilitats amb les 
responsabilitats dels professors/es al nostre centre. 

   

Varemació de les sol·licituds sobre 20 punts 

1. Valoració del projecte de docència o formació (10 punts) 

2. Valoració del pla de gestió de les absències del professor /a o de 

    la compatibilitat entre mobilitat i responsabilitats del professor al nostre 

    centre (5 punts) 

3. Valoració de l’ampliació de nous beneficiaris de les mobilitats. Aquells  

    professors que optin a la primera mobilitat ERASMUS tindran preferència  

    sobre els que ja han gaudit d’alguna mobilitat (5 punts) 

    Aquells professors que no  hagin fet mobilitats durant el curs anterior però sí  

    en edicions precedents (2 punts) 

 

Requisits per poder realitzar la mobilitat,  

si s’ha superat el procés de selecció 

1. Signatura del conveni de subvenció entre el beneficiari  

    i la institució EASD Pau Gargallo 

2. Presentació del “Agreement” (“Teaching” o “Training”) signat per beneficiari, 

    la institució EASD Pau Gargallo  i la institució d’acollida 

3. Realització de la mobilitat respectant termes establerts en el conveni 

    i el “agreement” 

4. Presentació pública posterior de l’experiència a la EASD Pau Gargallo 
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Informació adicional 
La present convocatòria té com a objectiu acordar la distribució de les mobilitats 
ERASMUS de professors a realitzar durant el curs 2022-23.La possible realització 
d’aquestes mobilitats estarà condicionada a l’evolució del COVID 19.Un cop 
realitzada aquesta selecció els coordinadors ERASMUS del centre –Manel 
Clemente i Carles Torné- ajudaran als professors seleccionats en la gestió de les 
seves mobilitats. 

Podeu trobar més informació sobre el programa ERASMUS+  i sobre els nostres 
centres “partners” a les següents pàgines: 

 

http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html 

https://paugargallo.cat/index.php/internacional/ 
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ERASMUS + 
OUTGOING TEACHER APPLICATION FORM  
 
 
Teacher's Personal Data 
 
Family name: 
 
First name(s): 
 
Date and place of birth: 
 
Nationaliy: 
 
Identity card: 
 
e-mail: 
 
Current adress: 
 
Tel / Mobile: 
 
Tipology (Training / Teaching) and period of Mobility: 
 
 
Receiving institution 
 
Name and adress: 
 
Field and Level of Study: 
 
Language Competence 
 
English / level: 
 
Other languages / level: 
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Documents to deliver 

-Projecte de docència o formació  

-Pla de gestió de les absències del professor/a o de 

la compatibilitat entre mobilitat i responsabilitats  

del professor/a al nostre 

 

 

 
 
 

 


