
CONVOCATÒRIA MOBILITAT
PROFESSORAT 2/2022

1. INTRODUCCIÓ

Es convoquen ajuts per a la mobilitat de professorat del CEIF en el marc del programa
Erasmus+. La finalitat d'aquests ajuts és la realització d'estades breus per a activitats
docents a una institució educativa sòcia. Aquesta convocatòria s'emmarca en l’acreditació
del programa KA-122VET de la Unió Europea dins el marc de la Formació Professional
forma part del programa Erasmus+ de la Unió Europea en els àmbits de l'educació, la
formació i l’esport per al període 2021-2027.

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Obrir la convocatòria d’una vacants per al personal docent del Conservatori Professional de
Música i Dansa “Catalina Bufí” per a la realització d’una estada de 5 dies a França per a dur
a terme “Job Shadowing” al Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower de
Cannes (França).

La realització d’aquesta activitat comporta l’observació directa i sistemàtica de l’activitat
docent en el centre d’acollida, així com també la redacció d’un breu informe amb
l’experiència i com es pot aplicar a l’aula les idees, metodologies o materials que es
considerin adients.

3. VACANTS

Es convoquen les següents vacants per cobrir la mobilitat objecte de la convocatòria:

2 Docents de dansa clàssica



4. INFORMACIÓ DE LA MOBILITAT

Les ajudes van destinades per a realitzar el projecte de mobilitat del 27 al 31 de març de
2023 al Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower de Cannes (França). El
diumenge 26 de Març serà destinat al viatge d’anada, la realització de l’observació del 27-31
de Març, amb tornada el dissabte 1 d’Abril.

La subvenció destinada a aquest projecte de mobilitat comporta un total de 3398,00€ amb
un pressupost distribuït segons els conceptes següents:

- Suport organitzatiu = 700€ (350€ per persona)
- Viatge = 550€ (275€ per persona)
- Dietes-Allotjament = 1456€ (728€ per persona)

5. REQUISITS I CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Per participar en el procediment de selecció, els aspirants han de complir els requisits i les
condicions que s'indiquen:

● Ser personal docent del CEIF en actiu a l’hora de formular la sol·licitud i durant la
realització de la mobilitat convocada

● Ser docent de l’especialitat / matèria convocada al projecte.
● Emplenar i lliurar el formulari de sol·licitud i d’autobaremació amb els documents

adjunts necessaris dintre dels terminis establerts.
● Acreditar un cert domini de la llengua vehicular del país de destí o de l’anglès.
● Lliurar, dintre dels terminis establerts, la documentació necessària que requereix la

participació i posada en pràctica dels objectius del projecte de mobilitat convocat
● Fer ús de les TIC necessàries per realitzar el projecte de mobilitat convocat
● Presentar en format digital el Currículum vitae i el Passaport de llengües, elaborats

des de la plataforma Europass.

El compliment de les condicions i requisits esmentats s'entén que s'ha de produir en la data
d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la
realització de la mobilitat. En cas de no haver aspirants amb tots els requisits la Comissió
Erasmus+ del CEIF valorarà totes les propostes abans de desestimar el projecte convocat.

6. SOL·LICITUD I TERMINI DE PARTICIPACIÓ

https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv


Els aspirants interessats en participar hauran d’emplenar el formulari de sol·licitud de
participació i autobaremació.
El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 9 al 15 de Desembre de 2022, ambdós
inclosos. En el cas que un aspirant presenti més d'una sol·licitud, només es tindrà en
compte la darrera registrada dins el termini establert.

Al formulari de sol·licitud de participació i d’autobaremació s’adjuntarà una còpia dels
documents justificatius dels mèrits al·legats. Tota la documentació emesa en llengua diferent
al castellà o català ha de venir acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de
les dues llengües oficials de les Illes Balears. Únicament es tindran en compte els mèrits
que consten en el darrer formulari presentat dintre del termini establert.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds de participació i autobaremació, la
Comissió Erasmus+ del CEIF farà pública a la seva pàgina web la llista provisional
d’aspirants admesos i d’aspirants exclosos com també la llista provisional d’aspirants
seleccionats. Els aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional podran
formular, en el termini de 2 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la llista
provisional d'aspirants admesos i exclosos, les reclamacions que creguin oportunes.

Transcorregut el termini de presentació de reclamacions, la Comissió Erasmus+ del CEIF
farà pública en la seva pàgina web la llista definitiva d’aspirants admesos per participar en
aquesta convocatòria i la llista definitiva d’aspirants seleccionats.

7. ÒRGAN DE SELECCIÓ D’ASPIRANTS

L’òrgan de selecció estarà format pels membres de la Comissió Erasmus+. Si un membre
de la Comissió Erasmus+ ha participat com a aspirant sol·licitant de la convocatòria no
podrà de cap manera formar part de l’òrgan de selecció.

8. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D’ASPIRANTS

Correspon a la Comissió Erasmus+ atorgar a cada aspirant la puntuació que li correspongui
en funció dels mèrits al·legats al formulari de sol·licitud de participació i d’autobaremació.
Només es puntuaran aquells mèrits que siguin degudament documentats i adjuntats abans
de la finalització del termini de presentació del formulari d’autobaremació i acreditats
mitjançant la documentació que es determina en el punt 9 d’aquesta convocatòria.



9. CRITERIS DE SELECCIÓ D’ASPIRANTS

El formulari d’autobaremació a emplenar constarà dels següents apartats i puntuacions:

1. 1 - Implicació directa amb el projecte (fins a 30 punts)

1.1 Membres de la comissió Erasmus+

*Acta de la constitució de la Comissió Erasmus+

10 punts

1.2 Col·laboració amb la comissió Erasmus+.
Per aportacions a reunions ordinàries i extraordinàries
convocades per la Coordinació i ajuda a l’elaboració i planificació
del Projecte.

*Documentació que evidencie l’ajuda i aportacions al projecte
convocat (emails, actes de reunió, etc)

20 punts

2. 2- Adequació amb els objectius del projecte (fins a 20 punts)

2.1 Coneixement de la llengua vehicular per a la mobilitat a
realitzar*.
*En aquest apartat es valorarà el coneixement acreditat de la
llengua vehicular en la què es realitzarà la mobilitat, atenent al
següent criteri (es comptarà només el nivell més elevat):
Nivell A2 o equivalent: 2 punts
Nivell B1 o equivalent: 5 punts
Nivell B2 o equivalent: 10 punts
Nivell C1 o equivalent: 15 punts
Nivell C2 o equivalent: 20 punts

Fins a 20 punts

3.



4. 3- Altres aspectes que contribueixin a una òptima execució del projecte (fins a 30
punts)

3.1 Coneixement d’una altra llengua estrangera d’utilitat diferent
a la al·legada per a la mobilitat*.
*Per el coneixement d’una llengua d’utilitat complementària a la
al·legada per a la mobilitat es valorarà seguint el següent criteri
(es comptarà només el nivell més elevat):
Nivell A2 o equivalent: 1 punt
Nivell B1 o equivalent: 2 punts
Nivell B2 o equivalent: 3 punts
Nivell C1 o equivalent: 4 punts
Nivell C2 o equivalent: 5 punts

Fins a 5 punts

3.2 Participació en altres projectes del centre (des del curs
21/22)
Per participar o haver-ho fet amb anterioritat en altres projectes
educatius del centre.
-Per cada activitat interdepartamental o amb altres institucions:
10 punts
-Per cada activitat de departament: 5 punts
-Per cada activitat d’equip docent: 2,5 punts

*Memòria del curs 2021-2022

Fins a 15 punts

3.3 Mèrits acadèmics vinculats a la música i/o la dansa.
Doctorat: 5 punts
Màster: 3 punts
Titulació universitària o de grau diferent a la del títol d’ingrés: 2,5
punts
Titulacions professionals de música i arts escèniques: 2 punts
Formació permanent del portal CAIB (màxim 1 punt): 0,001 punts
per hora acreditada de formació interna i/o externa

*Document del títol o del pagamanet de les taxes corresponents
a la seva expedició

Fins a 10 punts

5.



6. 4 - Situació administrativa (20 punts)*

4.1 Funcionari de carrera/CAIB. 5 punts

4.2 Destinació definitiva al CEIF. 5 punts

4.3 Experiència docent.
Per any treballat en conservatoris professionals/superiors en els
últims 10 anys. Cal aportar el full de serveis. Es valorarà segons
el següent criteri:
1 punt per cada any treballat.
0,1 per mes treballat.
0,01 per dia treballat.

Fins a 10 punts

*Full de serveis que apareix al portal del personal docent

En cas que en ordenar els aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes s'hi
produeixin empats, l'òrgan de selecció els resoldrà atenent successivament els criteris
següents:

1r. Més puntuació en l’apartat 1
2n. Més puntuació en l’apartat 2
3r. Més puntuació en l’apartat 3
4t. Més puntuació en l’apartat 4


