ESTADES A L’ESTRANGER 2018
Podran presentar sol·licituds des del dia de la publicació fins al dia 23 d'abril a les 23:59.
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Per a realitzar la sol·licitud cal entrar en la pàgina ovidoc.edu.gva.es on, si el docent complix tots els

requisits per a participar, li apareixerà el tràmit “Estades a l'estranger”.
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Possibles problemes:
No puc accedir en la pagina Ovidoc, o la contrasenya o l'usuari no són correctes, o bé no recorde la
contrasenya.
En eixe cas has de contactar amb el SAI (sai.edu.gva.es clicant en
telefonant al 96 120 76 85).
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Què faig si no m'apareix el tràmit?
Si eres docent de un centre de titularitat de la Generalitat (Centre public) i no t'apareix el tràmit en OVIDOC
assegura't de complir les condicions de participació:
•
•
•

No podran participar docents d'àrees lingüístiques diferents de l'anglés (valencià, castellà, llatí, grec, cultura
clàssica, francés, alemany, italià…)
No podran participar docents que no exercixen docència directa en el curs actual.
No podran participar els docents que van realitzar l'estada en la convocatòria anterior 2016/17.

Si persistix el problema contacta via correu electrònic amb el Servei de Formació del Professorat escrivint un
correu a: formacioestranger@gva.es.
Si eres docent de un centre privat concertat i no t'apareix el tràmit en OVIDOC a l'accedir per a poder
presentar la sol·licitud, li ho has de comunicar al teu DIRECTOR DEL CENTRE perquè actualitze les teues
dades a Itaca, en particular l'especialitat que ocupes al centre. Si ja t'han corregit les dades i seguixes sense
aparéixer, assegura't de complir les condicions de participació, són les mateixes que en l’apartat anterior. Si
persisteix el problema contacta via correu electrònic amb el Servei de Formació del Professorat escrivint un
correu a: formacioestranger@gva.es.

