PROJECTE ERASMUS+ KA1 SECTOR FP: ESTADES
INTERNACIONALS PER L’ALUMNAT I PROFESSORAT DEL
PROGRAMA SEFED 2014-2016
PROJECTE
Inici del projecte (mobilitats): febrer 2015
Final del projecte: maig 2016
PARTICIPANTS
Alumnat i professorat de:





Certificats de professionalitat ADGD0308 (Activitats de gestió administrativa) formació
professional inicial de tot l’estat espanyol fent el certificat mitjançant la metodologia
SEFED. També poden optar recent titulats (titulats del curs anterior).
Grau mig de la família comercial o administrativa de tot l’estat espanyol que estiguin fent el
mòdul Empresa a l’Aula amb la metodologia SEFED. També poden optar recent titulats
(titulats del curs anterior 2013-2014).
Els i les participants han de pertànyer al consorci creat per la sol.licitud del projecte. Si no
en pertanyen hauran de sol.licitar la seva incorporació i es donaran les places només en
cas de no ocupar-se amb els centres del consorci inicial.
En principi no es fa una assignació fixe de places per centre, ja que la disponibilitat de
vacants pot variar depenent del nivell i perfil de l’alumnat. De totes maneres, s’intentarà
que cada un dels centres disposi de com a mínim d’una plaça assegurada encara que no
tingui obligació de cobrir-la.

ESTADES
Alumnat
Totalitat estades sol.licitades: 70 mobilitats
Irlanda: 22 estades de 1 mes, 22 estades de 2 meses y 18 de 3 mesos, organitzades en grups de
diferents participants durant 2015
UK: 8 estades 1 mes
Característiques de les estades sol.licitades:
 Les estades a Irlanda seran a Dublín, Cork i Wexford
 Les estades a Anglaterra seran a Plymouth
 Inclou 275€ de la partida de viatge para cobrir despeses des de Catalunya al destí, com el bitllet
d’avió anada i tornada a Irlanda, transfers, taxis, etc...

 Inclou una partida d’allotjament en pensió complerta a famílies irlandeses o angleses
seleccionades per les organitzacions intermediàries amb les que es treballa a destí.
 Inclou una partida de 150 euros de preparació lingüística que es farà a destí durant les dues
primeres setmanes combinant-la amb les pràctiques a empresa.
 Pràctiques a empreses durant tota l’estada.
 Inclou programa social i cultural.
 Inclou la contractació d’assegurances de viatges/accidents
 Des de la Fundació Inform es centralitza tota l’organització i la gestió de la mobilitat. Es contracta
amb els socis intermediaris tant el programa de la preparació lingüística com les pràctiques.
Aquestes organitzacions intermediàries fan la recerca de famílies i empreses receptores segons el
perfil de cada un dels participants i resol els problemes en el terreny. Si sobren diners de les
partides de viatges i/ manutenció, es lliuraran a l’alumnat abans de la sortida. Aquests diners
s’hauran de justificar a la tornada.
 S’organitzarà una reunió (presencial o via videoconferencia) prèvia a l’estada entre l’alumnat
participant, professorat i equip de la Fundació Inform.
 Tutorització presencial a Irlanda o UK per part dels socis intermediaris.
 Tutorització en línia (a través de telèfon, whatsupp, correu electrònic i aula virtual SEFED) per
part del personal tècnic d’Inform.
Professorat/ personal del Programa SEFED
Totalitat estades sol.licitades: 30 mobilitats
Irlanda: 6 estades de 6 díes amb l’objectiu de visitar diferents empreses irlandeses reals i fer un
“job shadowing”, organitzades en grups de diferents participants durant l’any 2015 (maig i
novembre).
Itàlia: 6 estades de 6 dies amb l’objectiu de visitar empreses simulades i la Central de Simulació i
fer “job shadowing”, organitzades en grups de diferents participants durant l’any 2015 (maig i
novembre)
Àustria: 6 estades de 6 dies amb l’objectiu de visitar empreses simulades i la Central de Simulació
i fer “job shadowing”, organitzades en grups de diferents participants durant l’any 2015 (maig i
novembre)
Alemanya: 12 estades de 5 dies per personal de la Fundació Inform i de la Fundació Barcelona FP
amb l’objectiu de conèixer el sistema dual alemany de la família administrativa i comercial.

Característiques de les estades sol.licitades:
 Les estades a Irlanda seran a Dublín, les d’Itàlia a Ferrara, les d’Alemanya a Münich i les
d’Àustria a determinar.
 Inclou 275 euros de la partida de gestió per cobrir despeses des de Catalunya al lloc de destí,
com el bitllet d’avió d’anada i tornada, transfers, taxis, etc..
 Inclou una partida per allotjament en pensió complerta a famílies seleccionades per les
organitzacions intermediàries amb les que es treballa a destí, o bé en hotels o un altre tipus
d’allotjament.
 Inclou la contractació d’assegurança de viatges/accidents.
 Des d’Inform es centralitza tota l’organització i la gestió de la mobilitat. Es contracta amb els
socis intermediaris el programa de pràctiques (job shadowing). Si sobren diners de la partida de
viatges i/o manuntenció, es lliuraran al professorat o personal participant abans de la sortida.
Aquests diners s’hauran de justificar a la tornada.
 Es farà una reunió (presencial o via videoconferència) abans de la sortida entre el professorat
participant i l’equip de la Fundació Inform.
 Tutorització presencial en els països de destí i per part dels socis intermediaris.
 Tutorització en línia (mitjançant telèfon, whatsupp, correu electrònic i aula virtual SEFED) per
part de personal tècnic d’Inform.

PREVISIÓ DE SORTIDES DEL PROJECTE
En totes les estades la sortida es farà un dia abans de l’inici de la mobilitat i es tornarà un dia
després.
Participants: CP es refereix a l’alumnat de Certificats de Professionalitat i FP a alumnat de grau
mig.
ALUMNAT
DATES
FLUXE 1 –6 persones
16/02/15 a 18/03/15
FLUXE 2 – 20 persones
20/04/15 a 20/05/15
20/04/15 a 19/06/15
20/04/15 a 19/07/15
FLUXE 3 – 8 persones
11/05/15 a 10/06/15
FLUXE 4 – 18 persones

ESTADES

PARTICIPANTS

1 mes Irlanda (3 Cork + 3 Dublín)

6 CP

1 mes Irlanda (2 Cork + 4 Wexford)
2 mesos Irlanda (2 Cork + 6 Dublín)
3 mesos Irlanda (4 Dublín)

6 FP
4 FP + 4 CP
3 FP + 3 CP

1 mes UK (Plymouth)

4 FP + 4 CP

01/06/15 a 30/06/15
01/06/15 a 30/07/15
01/06/15 a 29/08/15
FLUXE 5 – 18 persones
07/09/15 a 07/10/15
07/09/15 a 06/11/15
07/09/15 a 06/12/15
TOTAL

1 mes Irlanda (2 Cork + 4 Wexford)
2 mesos Irlanda (2 Cork + 4 Dublín)
3 mesos Irlanda (6 Dublín)

3 FP + 3 CP
3 FP + 3 CP
3 FP + 3 CP

1 mes Irlanda (4 Wexford)
2 mesos Irlanda (4 Cork + 4 Dublín)
3 mesos Irlanda (6 Dublín)

2 FP + 2 CP
4 FP + 4 CP
3 FP + 3 CP
35FP+35 CP= 70

PROFESSORAT
DATES
FLUXE 1 – 12 persones
Abril 2015
FLUXE 2 – 9 persones
Maig/Juny 2015
Maig/Juny 2015
Maig/Juny 2015
FLUXE 3 – 9 persones
Octubre/Novembre 2015
Octubre/Novembre 2015
Octubre/Novembre 2015
TOTAL

ESTADES

PARTICIPANTS

5 dies Alemanya (Münich)

12 Inform i FBcnFP

6 dies Irlanda
6 dies Itàlia
6 dies Àustria

3 FP o CP
3 FP o CP
3 FP o CP

6 dies Irlanda
6 dies Itàlia
6 dies Àustria

3 FP o CP
3 FP o CP
3 FP o CP
30

Es pot valorar la modificació de dades segons sol.licitud dels centres de formació.

PROCEDIMENT
El centre de formació haurà de fer una selecció de l’alumnat i del professorat que tingui intenció de
participar a les estades. Una vegada finalitzada la preselecció, el centre haurà d’enviar el CV en
anglès i una carta d’intencions a la responsable de Formació de la Fundació Inform (Sra. Leticia
Chico al correu electrònic l.chico@inform.es)
Una vegada rebuts tots els CV i com a mínim 45 dies abans de l’estada, la Fundació Inform farà la
selecció final tenint en compte els punts següents:
-

Nivell d’anglès de l’alumnat (B1 mínim, es farà prova d’anglès)
Nivell d’anglès del professorat (B1 mínim para estades a Irlanda i Àustria)

-

Resultats de l’entrevista personal que es farà amb l’alumnat (presencialment o via skype):
competències personals i motivació.
Experiència del centre treballant amb la metodologia SEFED.
Sempre tindran preferències els i les participants que ja hagin participant en una mobilitat
anteriorment.

Moments de selecció: es valoraran les candidatures rebudes i se seleccionaran en cinc moments:
-

Desembre 2014: se seleccionaran els 6 alumnes participants en la sortida prevista per
febrer 2015.
Febrer 2015: se seleccionaran els 20 alumnes participants i l’equip de 12 professionals en
les sortides previstes per abril 2015.
Març 2015: se seleccionaran els 8 alumnes participants en la sortida prevista pel maig de
2015.
Abril 2015: se seleccionaran els 18 alumnes participants i l’equip de 9 professionals per les
sortides previstes per maig/juny 2015.
Juny 2015: se seleccionaran els 18 alumnes participants i l’equip de 9 professionals per les
sortides previstes per setembre/octubre 2015.

Des de la Fundació Inform es comunicarà, amb un mínim de 45 dies d’antelació, l’alumnat i
professorat participant, que haurà de signar un document de compromís. Una vegada signat
aquest document de compromís, des de la Fundació Inform es compraran els bitllets d’avió i
s’organitzaran tots els detalls de l’estada. S’enviarà la informació als centres educatius i uns dies
abans de la sortida s’organitzarà una reunió presencial (o via skype) per informar de tots els
aspectes de l’estada.

