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1. MOBILITAT DE PROFESSORS PER A FORMACIÓ 

Criteris per a la selecció del professorat que hi participarà: 

1. Dades professionals: preferentment, professorat en destinació al centre durant el 

temps de durada del projecte. Total: 2 punts (1 punt definitiva + 1 punt) 

2. Coneixement de llengües estrangeres. Es valorarà la titulació, nivell B2 o equivalent. 

En cas de que cap aspirant tingui aquest nivell, s’admetrà el B1. En cas de que no es 

disposi de titulació, el nivell de domini de l’idioma es pot acreditar amb una entrevista 

personal amb un professor de llengua estrangera i un membre de l’equip directiu. En 

cas de que sigui necessari per un empat tècnic en tots els apartats dels criteris, tindrà 

lloc una entrevista en la llengua estrangera vehicular de l’estada o de la formació. 

Total: 2 punts (1+1) 

3. Implicació prèvia en programes relacionats amb la internacionalització i/o amb 

programes de llengües estrangeres com el GEP, e-Twinning, estades formatives dels 

seus alumnes, equip de millora. Total: 4 punts (1+1+1+1) 

4. Justificació de l’estada formativa, impacte i difusió de la seua participació. Tot això es 

vehicularà a través d’un informe que justifiqui l’estada, que especifiqui sobre quines 

persones o grups tindrà impacte i que descrigui com es difondrà. Total: 2 punts (1 

punt justificació + 1 punt impacte i difusió) 

2. MOBILITAT D’ALUMNAT PER A PRÀCTIQUES 

Requisit: Ser alumne del centre i estar matriculat del mòdul FCT.  

Criteris per a la selecció d’alumnat que hi participarà: 

1. Expedient acadèmic: 3 punts. 

2. Informe favorable de l’equip docent / tutor, es concretarà en el grau d’autonomia de 

l’alumne (1 punt), sociabilitat (1 punt), capacitat d’adaptació i resolució de conflictes 

(1 punt). Total: 3 punts. 

3. Coneixement de llengües estrangeres. Es valorarà la titulació, nivell B2 o equivalent. 

En cas de que cap aspirant tingui aquest nivell, s’admetrà el B1. En cas de que no es 

disposi de titulació, el nivell de domini de l’idioma es pot acreditar amb una entrevista 

personal. En cas de que sigui necessari per un empat tècnic en tots els apartats dels 

criteris, tindrà lloc una entrevista en la llengua estrangera vehicular de l’estada o de 

la formació. Total: 2 punts (1+1) 

4. Dins el model de sol·licitud hi figurarà un apartat on l’alumne motivi la seua 

participació. Total: 2 punts. 


