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Crèdits de formació per agermanaments eTwinning 
 

 

Els professors que participen en un agermanament eTwinning tenen la possibilitat 

d’obtenir crèdits de formació permanent.  

 

L’acreditació ha de correspondre al nombre de trimestres treballats al llarg del curs, 

com també a la tasca desenvolupada (activitats fetes, materials creats,...).  

 

En el cas de coincidència de dos projectes en un mateix període el reconeixement en 

crèdits de formació correspondrà només a un d’ells:  

 

Un trimestre:    10 hores, fins a 1 crèdit  

Dos trimestres: 20 hores, fins a 2 crèdits  

Tres trimestres: 30 hores, fins a 3 crèdits  

 

Els professors interessats a rebre crèdits de formació han de lliurar el mes de juny una 

memòria final amb els punts següents:  

 

- Denominació i dades postals del centre  

- Denominació del centre estranger i dades postals  

- Nom, especialitat i número de DNI del professor  

- Situació administrativa del professor  

- Títol del projecte i àrea temàtica  

- Grau d’assoliment dels objectius proposats i anàlisi  

- Descripció de les activitats desenvolupades  

- Còpia en CD dels productes elaborats  

- Valoració de la experiència  

 

Per determinar el nombre de crèdits de formació es constituirà una comissió mixta 

dels Serveis d’Ensenyament de Llengües Estrangeres i Programes Exteriors i Formació 

Permanent del Professorat.  
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NOTA:  

En el cas que en el mateix projecte hagi participat més d’un professor del mateix 

centre, cal que ho faceu constar en un escrit signat pel coordinador. Només es 

prendran en consideració les persones que constin a la plataforma eTwinning com a 

annexades al projecte.  


