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SOL·LICITUD PROGRAMA ERASMUS+ 

PROJECTE MOBILITAT PERSONAL KA103  

CONVOCATÒRIA 2018-19 

 
Dades Personals: 
 

Nom  Cognoms  

DNI / NIE  Nacionalitat  

Data naixement  Lloc naixement  

Adreça  Codi Postal  

Població  

Telèfon 1  Telèfon 2  

Correu electrònic  

 

Titulació i Estudis: 
 

Titulació  

Departament     

 
 

Mobilitat sol·licitada: 
 

Docència                           Formació      
 
  

Competència lingüística: Nivell segons el Marc Europeu Comú de Referència 
 

LLENGUA 
ESTRANGERA 

A1 

Inicial 

A2 

Bàsic 

B1 

Intermedi 

B2 

Intermedi + 

C1 

Avançat 

C2 

Domini 

Anglès       

Francès       

Alemany       

Altres        

 

Altres criteris: 
 

 Anys coordinació altres projectes del centre .................................................. 

 Has gaudit amb anterioritat d'una beca Erasmus+?  Sí           No   

 Anys incorporació anglès mòduls ..............................................                                                         

Explica breument experiència i metodologia emprada 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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 Motivació: Explica breument per què estàs interessat/ada a participar en el 

programa Erasmus+ de mobilitat de personal KA103 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Documentació adjuntada: 
 

 

 Acord de mobilitat                   

 Documentació i/o certificats acreditatius   

 Certificat oficial llengües estrangeres                      

 Currículum Viate Europass                 

 Carta de motivació      

  

 
 

Signatura interessat/da 
 
 
 

Granollers ....... de .................... de 2019 
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ACORD DE MOBILITAT 

MOBILITAT DE PERSONAL PER DOCÈNCIA 
 

 Dates previstes per l’activitat docent: de ……….......………. a……………....….  

 Duració: ……… dies ( excloent dies de viatge) 

 
Membre del personal docent 

Cognoms  Nom  

Antiguitat centre1  Nacionalitat  

Gènere [M/F]  Curs acadèmic 20../20.. 

Correu electrònic  

 

Institució d’acollida 

Nom  Facultat / 
Departament 

 

Codi Erasmus2 
(si procedeix) 
 

 

Direcció  País/ 
Codi del país3 

 

Persona de contacte 
Nom i càrrec 

 Persona de contacte 
Correu electrònic /  
telèfon 

 

 
 

PROPOSTA DE PROGRAMA DE MOBILITAT 

 Sector educatiu principal4: 

 Nivell/ Cicle d’estudis – seleccionar el principal):  

o Cicle curt (Cicles formatius de grau superior, nivell 5 del MEC)  ☐ 

o Grau o titulació equivalent de primer cicle (nivell 6 del MEC)  ☐ 

o Máster o titulació equivalent  de segon cicle (nivell 7 del MEC)  ☐ 

o Doctorat o titulació equivalent de tercer nivell (nivell 8 del MEC)  ☐ 

                                                 
1
 Antiguitat: Junior (aprox. 10 anys d'experiència o menys), Intermedi (aprox. entre 10 i 20 anys d'experiència) o  

Sènior (aprox. més de 20 anys d'experiència)    
2
 Codi Erasmus: Identificador únic que rep cada institució d'educació superior situat en un dels països del 

programa que ha obtingut la Carta Erasmus d'Educació Superior (ECHE) 
3
 Codi del país: Els codis de països ISO3166-2 estan disponibles a: https://www.iso.org/obp/ui/#search 

4
 Eina de cerca ISCED-F 2013 (disponible a http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm) 

permet localitzar el codi CINE 2013 en el camp de l'educació i la formació. 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#search
http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm


 
  

Codi: PRC02-MOB01          Versió: 01 Vigent des del   14/10/16  Pàg. 4 de 6 

 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

Roger de Flor, 66 
08401 Granollers 
Tel.: 938.795.518 
Fax: 938.796.129 
e-mail: oficines@iesemt.net 

 

 Nombre d’estudiants a la institució d’acollida que es beneficiaran del 
programa d’ensenyament: 

 Nombre d’hores de docènciai:          (mínim 8 hores) 

 Idioma d’instrucció: 

Objectius generals de la mobilitat 

 

 

Valor afegit de la mobilitat (en el context de les estratègies de modernització i 
internacionalització de les institucions implicades): 

 

 

 

 

Contingut del programa docent: 

 

 

 

 

 

Resultats i impacte previstos (per exemple, en el desenvolupant professional del 
docent i en les competències dels estudiants d’ambdues institucions): 

 

 

 

 

 

                                                 
Signatura interessat/da 
 
 

Granollers ....... de .................... de 2019 
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ACORD DE MOBILITAT 

MOBILITAT DE PERSONAL PER FORMACIÓ 

 
 

 Dates previstes per l’activitat formació: de …........………. a……………....….  

 Duració: ……… dies ( excloent dies de viatge) 

 
Membre del personal docent 
 

Cognoms  Nom  

Antiguitat centrei  Nacionalitat  

Gènere [M/F]  Curs acadèmic 20../20.. 

Correu electrònic  

 

Institució/empresa d’acollida 
 

Nom  Facultat / 
Departament 

 

Codi Erasmusi 
(si procedeix) 
 

 

Direcció  País/ 
Codi del paísi 

 

Persona de contacte 
Nom i càrrec 

 Persona de contacte 
Correu electrònic /  
telèfon 

 

  Mida de l’empresa  
 (si procedeix) 

☐<250 empleats 

☐>250 empleats 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
i
 Antiguitat: Junior (aprox. 10 anys d'experiència o menys), Intermedi (aprox. entre 10 i 20 anys 
d'experiència) o  Sènior (aprox. més de 20 anys d'experiència)    
i
 Codi Erasmus: Identificador únic que rep cada institució d'educació superior situat en un dels països 

del programa que ha obtingut la Carta Erasmus d'Educació Superior (ECHE) 
i
 Codi del país: Els codis de països ISO3166-2 estan disponibles a: https://www.iso.org/obp/ui/#search 

 
 
 

https://www.iso.org/obp/ui/#search
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PROPOSTA DE PROGRAMA DE MOBILITAT 

 Idioma de treball: 

Objectius generals de la mobilitat 

 

 

Activitat de formació en desenvolupament de competències pedagògiques i de 

disseny curricular: Sí ☐   No ☐     

Valor afegit de la mobilitat (en el context de les estratègies de modernització i 
internacionalització de les institucions implicades): 

 

 

 

 

Activitats a realitzar: 

 

 

 

 

 

Resultats i impacte previstos (per exemple, en el desenvolupant professional del 
membre del personal i en les ambdues institucions): 

 

 

 

 

 
 

Signatura interessat/da 
 
 

Granollers ....... de .................... de 2019 
 
 

	

                                                

	

 


