Jo, Jaume Bonet Florit, director del centre educatiu IES Cap de Llevant, faig constar:
1.- Que el nostre centre educatiu ha seleccionat els candidats a gaudir d'una beca de
mobilitat per docents Erasmus+ KA1 de manera justa, transparent, publicitada i
documentada.
2.- Que, per seleccionar els participants, el centre ha constituït un comitè de selecció
format per un mínim de 3 persones, que són les següents:
● Àngel Cardona
● Marina Selga
● Tolo Rosselló
3.- Que cap dels membres del comitè de selecció té un conflicte d'interès.
4.- Que el nostre centre ha redactat i publicat una convocatòria interna per seleccionar
els participants, respectant els criteris establerts per la Conselleria d'Educació i Cultura
de les Illes Balears i el SEPIE i que inclou informació de les beques, els requisits de
participació, les obligacions dels participants, els criteris de selecció i un model de full
d'inscripció dels participants.
5.- Que, finalitzat el procediment de selecció, el nostre centre fa pública la següent
llista provisional d'admesos, ordenats per puntuació:
1. María José Cortés 33p
2. Núria Pons 25.5p
3. Juan Carlos Ayer 25.5p
4. Francisca Guardiola 22.5p
5. Isabel Marín 20.5p
6. Ana Belén Picón 16p
6.- Que els participants seran seleccionats del llistat anterior seguint l'ordre establert i
en funció de la disponibilitat de beques i d'empreses d'acollida. Donat que disposem de
set beques els candidats seleccionats són:
1. María José Cortés
2. Núria Pons
3. Juan Carlos Ayer
4. Francisca Guardiola
5. Isabel Marín
6. Ana Belén Picón
7. Des del moment de la publicació de la present llista s’obre un període de reclamació
fins el 21 de febrer del present any.
Jaume Bonet Florit
(Segell i signatura)
Maó, 18 de desembre de 2019
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ACTA DEL COMITÈ DE SELECCIÓ AMB LA RELACIÓ DE LES PUNTUACIONS
PARCIALS DELS ASPIRANTS

Reunit el Comitè de selecció, integrat per: Àngel Cardona, Marina Selga i Tolo
Rosselló,

Acordem que,
Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada, els professors participants
es seleccionaran tenint en compte el següent barem:
1. Adequació de l’estada: es prioritzaran les sol·licituds que a part de contribuir a la
formació individual del participant, es consideri que poden contribuir a aproximar la
dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als
ensenyaments de formació professional. Per tant, es valorarà que serveixin per millorar
la formació impartida en una o vàries famílies professionals i per ajudar al
desenvolupament dels projectes europeus del centre. Màxim 10 punts.
2. Es prioritzaran les sol·licituds d’aquells departaments o llocs de treball on no s’hagi
concedit cap altra estada durant la convocatòria en curs, o bé, als departaments o llocs
de treball amb un nombre d’estades concedides inferior a d’altres en convocatòries
anteriors. Màxim 10 punts (10 punts si ni la persona ni el departament han estat
prèviament beneficiaris, 5 punts si el departament ha sí rebut prèviament ajuda), 0
punts si la persona ja ha estat beneficiària dins del projecte actual)
3. Coneixement de la llengua de treball de la institució on es realitzi l'estada (acreditant
la titulació corresponent). Màxim 10 punts: C2-10 punts, C1-7.5 punts, B2-5 punts.
4. Situació i antiguitat al centre del participant. Màxim 10 punts.
Funcionari amb destinació definitiva al centre i més de 5 anys d’antiguitat 10 p
Funcionari amb destinació definitiva al centre i menys de 5 anys d’antiguitat 7,5p
Resta de professors amb més de 5 anys d’antiguitat al centre 5p
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La següent graella mostra els resultats de la puntuació del comitè de valoració:
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Jaume Bonet Florit
(Segell i signatura)
Maó, 18 de Febrer de 2019
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COMUNICACIÓ DEFINITIVA DELS RESULTATS DEL PROCEDIMENT DE
SELECCIÓ DELS DOCENTS
BEQUES ERASMUS + CFGM CONVENI 2017-1-ES01-KA102-035699
Jo, Jaume Bonet Florit, director del centre educatiu IES Cap de Llevant, faig constar:
1.- Que el nostre centre educatiu ha seleccionat els candidats a gaudir d'una beca de
mobilitat per docents Erasmus+ KA1 de manera justa, transparent, publicitada i
documentada.
2.- Que, per seleccionar els participants, el centre ha constituït un comitè de selecció
format per un mínim de 3 persones, que són les següents:
● Àngel Cardona
● Marina Selga
● Tolo Rosselló
3.- Que cap dels membres del comitè de selecció té un conflicte d'interès.
4.- Que el nostre centre ha redactat i publicat una convocatòria interna per seleccionar
els participants, respectant els criteris establerts per la Conselleria d'Educació i Cultura
de les Illes Balears i el SEPIE i que inclou informació de les beques, els requisits de
participació, les obligacions dels participants, els criteris de selecció i un model de full
d'inscripció dels participants.
5.- Que, finalitzat el procediment de selecció, el nostre centre fa pública la següent
llista definitiva d'admesos, ordenats per puntuació:
1. María José Cortés 33p
2. Núria Pons 25.5p
3. Juan Carlos Ayer 25.5p
4. Francisca Guardiola 22.5p
5. Isabel Marín 20.5p
6. Ana Belén Picón 16p
6.- Que els participants seran seleccionats del llistat anterior seguint l'ordre establert i
en funció de la disponibilitat de beques i d'empreses d'acollida. Donat que disposem de
set beques els candidats seleccionats són:
1. María José Cortés
2. Núria Pons
3. Juan Carlos Ayer
4. Francisca Guardiola
5. Isabel Marín
6. Ana Belén Picón
Jaume Bonet Florit
(Segell i signatura)
Maó, 25 de febrer de 2019
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ACTA DEL COMITÈ DE SELECCIÓ AMB LA RELACIÓ DE LES PUNTUACIONS
PARCIALS DELS ASPIRANTS

Reunit el Comitè de selecció, integrat per: Àngel Cardona, Marina Selga i Joan Ameller

Acordem que,
Per donar garanties de qualitat i d’aprofitament de l’estada, els professors participants
es seleccionaran tenint en compte el següent barem:
1. Adequació de l’estada: es prioritzaran les sol·licituds que a part de contribuir a la
formació individual del participant, es consideri que poden contribuir a aproximar la
dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als
ensenyaments de formació professional. Per tant, es valorarà que serveixin per millorar
la formació impartida en una o vàries famílies professionals i per ajudar al
desenvolupament dels projectes europeus del centre. Màxim 10 punts.
2. Es prioritzaran les sol·licituds d’aquells departaments o llocs de treball on no s’hagi
concedit cap altra estada durant la convocatòria en curs, o bé, als departaments o llocs
de treball amb un nombre d’estades concedides inferior a d’altres en convocatòries
anteriors. Màxim 10 punts (10 punts si ni la persona ni el departament han estat
prèviament beneficiaris, 5 punts si el departament ha sí rebut prèviament ajuda), 0
punts si la persona ja ha estat beneficiària dins del projecte actual)
3. Coneixement de la llengua de treball de la institució on es realitzi l'estada (acreditant
la titulació corresponent). Màxim 10 punts: C2-10 punts, C1-7.5 punts, B2-5 punts.
4. Situació i antiguitat al centre del participant. Màxim 10 punts.
Funcionari amb destinació definitiva al centre i més de 5 anys d’antiguitat 10 p
Funcionari amb destinació definitiva al centre i menys de 5 anys d’antiguitat 7,5p
Resta de professors amb més de 5 anys d’antiguitat al centre 5p
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La següent graella mostra els resultats de la puntuació del comitè de valoració:
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Jaume Bonet Florit
(Segell i signatura)
Maó, 22 de desembre de 2017
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