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Resolució de convocatòria per a la selecció de projectes de mobilitat de centres 
educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya per tal que l’alumnat i el 
professorat de Formació Professional pugui dur a terme estades formatives en 
empreses i centres educatius en el marc del Projecte Pyirene FP del Programa 
Operatiu de Cooperació Territorial Interreg VA Espanya-França-Andorra (POCTEFA 
2014-2020), pels anys 2018 i 2019. 

 

L’apartat 10.4 de la Resolució de convocatòria per a la selecció de projectes de mobilitat de 
centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, del 16 de novembre del 2017, 
estableix que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim 
Especial pot convocar places d’estades de pràctiques, d’estudi i dual d’alumnes i estades de 
professorat, en el marc del Projecte POCTEFA PyireneFP.  

D’acord amb els objectius i el programa establert en el Projecte PyireneFP-POCTEFA, 
EFA097/15. 

Resolc, 

1. Obrir convocatòria per a la selecció de projectes de mobilitat, de centres educatius de 
titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que l’alumnat i el professorat de Formació 
Professional facin estades formatives en empreses, entitats o centres educatius dels 
següents departaments francesos: Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Ariège, Haute-
Garonne, Pyrénées-Orientales de les regions de Nova Aquitània i d’Occitània, durant els 
anys 2018 i 2019.  
 
2. Establir les bases i els criteris de selecció dels projectes de mobilitat, d’acord amb l’annex. 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el Conseller d’Ensenyament, en el termini d’un mes 
a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació, segons el que disposen l’article 76 de 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de els administracions 
públiques de Catalunya, i els articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

 

 

 

Director general
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Annex 

Annex. Bases i criteris de selecció 

 

1. Objecte  

L'objecte d'aquesta convocatòria és el foment de les estades formatives en empreses, 
entitats o centres educatius ubicats en els departaments francesos: Pyrénées Atlantiques, 
Hautes Pyrénées, Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales de la regions de Nova 
Aquitània i Occitània, per part de l'alumnat i professorat de Formació Professional de centres 
de titularitat de la Generalitat de Catalunya.  

La finalitat de les estades formatives de l’alumnat és: 

a) Completar les competències professionals que s’assoleixen en el centre educatiu, 
mitjançant l’adquisició de resultats d’aprenentatge corresponents al perfil professional de 
l’alumnat, tant en centres educatius com en empreses. 

b) Permetre una millor comprensió de la realitat sociolaboral i de les relacions laborals als 
departaments francesos de la regió pirinenca. 

c) Fer conèixer a l’alumnat noves tecnologies i mètodes de producció, i noves experiències 
en relació amb la cultura i la llengua francesa. 

En el cas del professorat la finalitat de l’estada és conèixer el funcionament del sistema 
educatiu francès i/o del seu sistema productiu.  

 

2. Centres i ensenyaments participants 

a. Poden participar en aquesta convocatòria els centres de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya que imparteixen cicles formatius de Formació Professional Inicial. 

Per tal de promoure la mobilitat transfronterera, entre les comarques catalanes i els 
departaments francesos més propers a la zona pirinenca, es prioritzaran els centres 
educatius dels següents serveis territorials:  

-Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central 

-Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona  

-Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida. 

b. En el cas d’estades formatives en centres educatius francesos amb reconeixement 
acadèmic i, d’acord amb els sectors professionals d’interès mutu dels socis del projecte 
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PyreneFP, EFA097/15, s’estableixen, com a ensenyaments prioritaris, els cicles i les famílies 
professionals següents: 

Família Agrària 
CFGM Jardineria i floristeria (CFPM AR50) 

Família Indústries alimentàries  
CFGM Forneria, pastisseria i confiteria (CFPM IA60) 

Família Hoteleria i turisme 
CFGM Cuina i gastronomia (CFPM HT10) 

Família Instal·lació i manteniment  
CFGM Manteniment electromecànic (CFPM IM10) 

Família de Transport i manteniment de vehicles  
CFGM Carrosseria (CFPM TM20) 
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils (CFPM TM10) 

Família Sanitat 
CFGM Cures auxiliars d'infermeria (CFPM 1601) 
CFGM Emergències sanitàries (CFPM SA30) 

Família Serveis socioculturals i a la comunitat 
CFGM Atenció a persones en situació de dependència (CFPM SC10) 

Els centres han de tenir alumnat i professorat en aquests ensenyaments que vulguin fer 
estades formatives en empreses, entitats o centres educatius als departaments francesos 
mencionats en l’apartat 1, i que tinguin coneixements en llengua francesa o un nivell 
adequat de conversa en francès. 

c. En el cas de les estades formatives en empreses d’alumnat de formació professional, hi 
poden participar tots els centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya. 

d. En el cas d’estades formatives de professorat de formació professional, hi pot participar el 
professorat dels centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya que sol·licitin 
estades formatives d’alumnat. 

 

3. Requisits de les estades formatives 

Les estades formatives han de reunir els requisits següents: 

a) Estades adreçades a l’alumnat:  

a.1) Les estades han de tenir una durada mínima de 2 setmanes, inclosos els dies de viatge.  
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a.2) Les estades es poden fer, en la seva totalitat, en un centre educatiu, en una empresa o 
entitat, o combinar estades en centre educatiu i empresa o entitat. 

a.3) Les estades formatives han d’estar reconegudes pels centres educatius catalans.  

a.4) En el cas d’alumnes menors d’edat, quan el centre d’acollida ho requereixi, hauran 
d’anar acompanyats d’un professor/a. Aquest acompanyament es pot tramitar com a una 
mobilitat de professorat. 

b) Estades adreçades al professorat.  

b.1) Poden coincidir amb el període d’estada de l’alumnat. En el cas que siguin mobilitats 
d’acompanyament, el professor ha de realitzar alguna activitat formativa al centre d’acollida 
o en una empresa. 

b.2)  Altres tipus d’estada formativa, en un centre educatiu o en una empresa o entitat. 

 

4. Presentació i selecció de projectes. 

Els projectes s’han de presentar abans del dia 31 d’octubre de 2018.  

Els projectes han de contenir la següent informació. 

a) Dades de l’estada: modalitat, nombre d’alumnes, nivell educatiu, nombre de dies del 
període de pràctiques o estudi, previsió de les dates d’inici i finalització del període de 
pràctiques o estudi, etc. 
b) Dades del soci francès (empresa, entitat o centre educatiu). 
c) Persona del centre sol·licitant que actuarà com a responsable de l’estada formativa. 
d) Descripció de l’estada de professorat amb els objectius, programa i impacte esperat en el 
centre.  

 

5. Criteris de selecció dels projectes i estades formatives d’alumnat i professorat 

5.1. Criteris de selecció per a estades d’estudis amb reconeixement acadèmic 

Es prioritzen, en primer lloc, les sol·licituds dels centres dels serveis territorials a la 
Catalunya Central, de Girona i de Lleida.  

Els criteris de puntuació, per a cada grup de centres, tenint en compte el servei territorial al 
qual pertany són els següents:  

Grup 1: Centres que pertanyen als serveis territorials a la Catalunya Central, Girona i Lleida.  

Estades formatives de l’alumnat dels Cicles Formatius indicats a l’apartat 2b. 10 punts 
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Estades formatives de l’alumnat de cicles de famílies professionals indicades a l’apartat 2b. 
5 punts 

Disposar, com a soci, d’un centre educatiu, entitat o empresa en els departaments francesos 
indicats en l’apartat 1. 2,5 punts 

Realitzar un curs de preparació en llengua francesa. 5 punts 

Grup 2: Centres educatius que pertanyen a altres serveis territorials  

Estades formatives de l’alumnat dels cicles formatius indicats a l’apartat 2b. 10 punts 

Estades formatives de l’alumnat de cicles de famílies professionals de l’apartat 2b. 5 punts 

Realitzar un curs de preparació en llengua francesa. 5 punts 

Disposar, com a soci, d’un centre educatiu, entitat o empresa en els departaments francesos 
indicats en l’apartat 1. 2,5 punts 

5.2. Criteris de selecció d’estades formatives per alumnat en empreses 

Centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya que pertanyen als Serveis 
Territorials a la Catalunya Central, Girona i Lleida. 5 punts 

Estades formatives de l’alumnat dels cicles formatius indicats a l’apartat 2b. 5 punts 

Estades formatives de l’alumnat de cicles formatius de famílies professionals de l’apartat 2b. 
5 punts 

Realitzar un curs de preparació en llengua francesa. 5 punts 

Disposar, com a soci, d’un centre educatiu, entitat o empresa en els departaments francesos 
indicats en l’apartat 1. 5 punts 

5.3. Criteris de selecció d’estades formatives per professorat 

Els objectius de l’estada contemplen, de forma prioritària, la preparació de les mobilitats 
d’estudis amb reconeixement acadèmic que duran a terme els estudiants. 

Si la mobilitat coincideix amb una estada formativa de l’alumnat i el professorat realitza 
tasques d’acompanyament. 10 punts 

Si el professor disposa del certificat de nivell B1 de francès: 5 punts 

Si el professor disposa del certificat de nivell B2 de francès: 7,5 punts 
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6. Recursos 

6.1 Segons les disponibilitats pressupostàries, els centres amb projectes seleccionats poden 
rebre recursos en funció de la puntuació obtinguda en la valoració i de l’ordre de baremació, 
i segons les instruccions de distribució de recursos establertes per la Direcció General. 

6.2 D’altra banda, en coherència amb els objectius del Projecte PyireneFP es vetllarà perquè 
els recursos disponibles es distribueixin de manera que el major nombre possible de centres 
participants pugui dur a terme alguna de les estades proposades, tot i que sigui amb un 
nombre inferior de participants al sol·licitat en el projecte. 

6.3 Si amb posterioritat a l’assignació inicial de recursos encara hi hagués recursos 
disponibles, el Departament d’Ensenyament pot obrir un nou període de presentació de 
sol·licituds per a la presentació de projectes de mobilitat, d’acord amb les bases aprovades. 

6.4 Els centres no podran iniciar les estades formatives de l’alumnat i el professorat fins que 
la Direcció General, mitjançant resolució, hagi assignat els recursos corresponents.  

 

7. Identificació de les estades 

Ha de constar el logotip normalitzat del Projecte PyireneFP en tota la documentació 
relacionada amb l’estada formativa de l’alumnat i el professorat, tant en la que s’elabori per a 
la preparació, la realització i l’avaluació de l’estada, com per a la difusió en qualsevol mitjà. 

Ha de constar el logotip normalitzat del Projecte PyireneFP a la pàgina web del centre al 
qual se l’hagi atorgat alguna de les estades formatives.  

 

8. Protecció de dades  

Les entitats i organismes que intervenen en el procediment, es comprometen a donar 
estricte compliment a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal 
d’acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); en tot allò que no 
contradigui al Reglament (UE) 2016/679, el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament de 
desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre; així 
com a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que 
sigui d’aplicació. 
 
S’hi poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit 
adreçat a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim 
Especial, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona 
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En la inscripció en la convocatòria se sol•licita el consentiment explícit de la persona 
interessada per tal que les administracions convocants i els centres educatius on es 
presenta la inscripció, puguin tractar les dades personals per a les finalitats de la 
convocatòria. 
 
Les dades tractades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir 
amb la finalitat esmentada i per respondre les possibles responsabilitats que es puguin 
derivar. Un cop finalitzat, les dades es conservaran d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de gestió documental i arxiu. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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