Normativa de participació en la mobilitat del professorat ESCRBCC.
Procediment dels professors/es per fer les peticions.


Omplir un formulari establert a tal efecte que s’entregarà a secretaria dins el
marge de temps determinat en cada edició per l’ESCRBCC.



Adjuntar la documentació que es demana:
- Certificats d’estudis d’anglès i/o del idioma del país escollit pel candidat.
(Nivell mínim B1).
- Escrit de justificació de petició de la beca.
- Per a les mobilitats amb finalitats de formació, a més, caldrà adjuntar el
programa del curs al que es vol assistir.

Per als intercanvis de docència els tràmits amb la Universitat o Institució d’Educació
Superior de destí es faran sempre a través de l’ESCRBCC, per als intercanvis de
formació, serà el professor el que realitzarà els primers contactes i posteriorment
l’ESCRBCC serà la que tramitarà la documentació.

Sistema de selecció.
Prèvia l’obertura del període d’inscripcions, s’informa als professors de les places
disponibles per al curs vinent mitjançant un correu electrònic individual i en les
reunions de claustre de professors.
Si hi ha més demandes que places convocades, se selecciona els professors a partir
d’un barem
establert prioritzant:
- Professors que no han gaudit anteriorment d’una beca Erasmus+.
- Nivell de coneixement de la llengua del país on s’ha de realitzar la mobilitat.
- Valoració de l’escrit de motivació o valoració del curs que es vol realitzar.
Els professors seleccionats seran informats personalment en un marge de dues
setmanes després de finalitzar el termini de presentació. Abans de l’estada
l’ESCRBCC tramitarà tota la documentació pertinent.
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Compromisos dels professors.
El professors es compromet a través de la seva sol·licitud a participar en l’intercanvi.
Només per raons plenament justificades pot renunciar a aquest.
Un cop realitzada la mobilitat, el professor es compromet a informar a la comunitat
educativa de la seva estada mitjançant una sessió informativa i amb notícies als
mitjans de comunicació interns i externs de l’ESCRBCC.
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