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CONVOCATORIA PARA A ASIGNACIÓN DE BOLSAS DE
MOBILIDADE PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN PAÍSES
DA UNIÓN EUROPEA NO MARCO DO PROGRAMA
ERASMUS+
Alumnado de ciclos Superiores

BASES DA CONVOCATORIA
O Consorcio FP Superior Ourense - Europa abre unha convocatoria para asignar
bolsas de mobilidade para prácticas para alumnos de Ciclos Superiores de Formación
Profesional dos centros membros do consorcio e que queiran realizar o módulo de FCT
no estranxeiro.
O reparto do número de mobilidades realizarase nun acordo posterior de xeito
proporcional ao historial de mobilidades e o número de solicitudes de cada centro.
Estes fondos, que proceden da acción clave (KA103) de Mobilidade de estudantes de
Educación Superior do Programa ERASMUS+ (xestionados pola Axencia Nacional
(SEPIE) en España), están suxeitos á normativa propia da Axencia Nacional en relación
ao programa referido.
Este proxecto consiste na realización dunha mobilidade de ata 10 semanas, de
prácticas NON REMUNERADAS, en empresas relacionadas cos estudos cursados das
familias profesionais impartidas nos centros.
A súa finalidade é proporcionar aos beneficiarios a oportunidade de ter unha
experiencia formativa no ámbito laboral no estranxeiro, perfeccionar o coñecemento
doutro idioma e coñecer outras culturas e modos de vida.
As prácticas contabilízanse como horas do módulo de FCT do ciclo correspondente.
O Consorcio FP Superior Ourense - Europa apoiará aos alumnos, a través do seu
centro de ensino na procura de:




Empresas ou institucións europeas dispostas a participar no Programa .
Seguimento por parte da titoría das prácticas e da coordinación de programas
internacionais.
Asesoramento e guía en todo o período.
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ASPECTOS XERAIS
Dirixido a alumnado de ciclos de Grao Superior para a realización do módulo FCT no
estranxeiro.
O Consorcio FP Superior Ourense-Europa proporciona, a través do centro de
matriculación do alumno, a xestión das bolsas ERASMUS+ e dos aspectos académicos
relacionados coa validez da realización de FCT en países europeos adheridos ao
programa. Tamén facilitará, na medida do posible, a xestión da mobilidade e o contacto
cos centros de traballo.

2

PERÍODO DE REALIZACIÓN
A partir do 3º trimestre do curso 2020-2021, unha vez superada a 2ª avaliación e
accedido ao módulo de FCT. A realizar entre Marzo e Xuño de 2021 ou entre
Setembro e Decembro de 2021, segundo as bases complementarias de cada centro.

3
3.1.

DURACIÓN E LUGAR
Duración
 384 horas ciclos LOE , 380 ciclos LOXSE
 Ata un máximo de 10 semanas

3.2.

Lugar:
Cada un dos centros de ensino que forman parte do Consorcio ofertará destinos, logo
da publicación desta convocatoria, en función das empresas ou institucións
colaboradoras de que dispoña para cada unha das especialidades impartidas, e tendo
en conta as condiciones especiais debidas á COVID19.
Por outra banda, o alumnado solicitante poderá promover a realización de convenios
con empresas do seu interese. Para isto deberá presentar un “Compromiso de acollida
da empresa” no estranxeiro (Anexo II desta convocatoria), ou ben calquera outra proba
documental xustificativa que sexa considerada suficiente segundo o criterio do comité
de selección.
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4
4.1.

ACHEGAS ECONÓMICAS PARA O ALUMNADO
BOLSAS ERASMUS+
(80% ao inicio da mobilidade e o 20% restante ao finalizar) Os importes están fixados
pola Axencia Nacional pola duración completa do proxecto de mobilidade.
Países de destino

4.2.

Cantidade mensual

AXUDA ADICIONAL
Financiarase unha cantidade adicional de 100 € mensuais aos estudantes beneficiarios
dunha bolsa de estudos de carácter xeral do "Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte" no curso inmediatamente anterior ao que se vaia a realizar a mobilidade.
Axuda adicional para estudantes con necesidades especiais física, mental o de
enfermidade que impida participar na mobilidade sen un apoio financeiro adicional.

4.3.

AXUDAS COMPATIBLES COA FINANCIACIÓN ERASMUS +
Axudas da FCT para transporte, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia: segundo a convocatoria anual e o país de destino.

5

COMITE DE SELECCIÓN
A composición do comité de selección estará recollida nas bases complementarias de
cada centro do Consorcio.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS
As prazas dispoñibles para realizar a FCT baixo o programa de mobilidade descrito
nesta convocatoria asignaranse ao alumnado interesado, logo da presentación da
solicitude, que será baremada segundo criterios establecidos no proxecto aprobado no
Consorcio e que valorarán os seguintes apartados:
 Competencia lingüística
 Informe de titoría/equipo docente/ departamento de orientación
 Expediente académico
 Compromiso de acollida (se é o caso)
A cuantificación de cada un destes criterios estará recollida nas bases
complementarias de cada centro.

7

SOLICITUDES E PRAZO DE PRESENTACIÓN
As persoas interesadas poden ou ben cubrir a solicitude online ou entregar a solicitude
na secretaría do centro correspondente, dende o 1 ao 11 de decembro de 2020, antes
das 14:00h.
O impreso de solicitude atópase no Anexo I desta convocatoria, ou ben se pode
recoller na secretaría de cada un dos centros.
Xunto co impreso de solicitudes se entregará:
 Documentos acreditativos da competencia lingüística alegada.
 Se é o caso, Compromiso de acollida da empresa no estranxeiro (Anexo II desta
convocatoria), ou outra proba documental.

8

RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
O centro mediante a súa comisión de selección baremará as solicitudes presentadas
segundo as bases complementarias.
Finalizado o proceso de baremación asignaranse as prazas ofertadas. Publicaranse
nos taboleiros de anuncios, así como na páxina web, as actas da resolución provisional,
nas que se incluirá a lista de adxudicacións, a lista de espera e os candidatos non
aptos, a partir do 13 de xaneiro de 2021.
O prazo de reclamacións será do 14 ata o 19 de xaneiro.
A resolución definitiva farase pública o día 20 de xaneiro na web de cada centro do
Consorcio.
Se por causa xustificada algún seleccionado non puidese realizar a mobilidade, a
vacante pasará a ser cuberta segundo a orde da listaxe de espera.
No caso de existir fondos para financiación de máis mobilidades provenientes da
convocatoria anterior (proxecto 2018-1-ES01-KA103-048809), utilizaríase esta listaxe
de espera para a adxudicación, tendo en conta as condicións establecidas en dita
convocatoria
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FORMACIÓN LINGÜÍSTICA
Segundo establece o Programa Erasmus+ o alumnado seleccionado terá a obriga de
realizar unha formación lingüística no idioma de traballo do país asignado,
independentemente do nivel acreditado no proceso de selección.
Todo o alumnado fará una Proba de nivel na plataforma on-line proporcionada pola
Comisión Europea sobre o idioma do país para o que foi seleccionado, ou no seu
defecto en inglés.
 O alumnado, tras a proba de nivel, fará unha Formación on-line na devandita
plataforma de acordo ao nivel obtido, excepto para aqueles que obteñan un nivel C2.
 Ao remate da mobilidade, todo o alumnado fará una Proba final on-line na mesma
plataforma, excepto para aqueles que obteñan un nivel C2.
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ANEXO I: SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN
CONVOCATORIA ERASMUS + MOBILIDADE DE ALUMNADO CICLOS
SUPERIORES PARA PRÁCTICAS (FCT NO EXTRANXEIRO)
PROXECTO 2020-1-ES01-KA103-079919 / 2019-1-ES01-KA103-060311/ 2018-1-ES01-KA103-048809
DATOS DO/A CANDIDATO/A
Apelidos

Nome

Enderezo
Teléfono 1

Correo electrónico

DNI

Data de nacemento

Nacionalidade

CURSO ACTUAL
Ciclo
Centro
Período

Bolsa do Ministerio de Educación y Formación
Profesional
no curso 2019-2020 

IDIOMAS
Idioma acreditado

Superior / C1 

B2 

B1 

Falante nativo/a 

Idioma acreditado

Superior / C1 

B2 

B1 

Idioma

Idioma acreditado

Superior / C1 

B2 

B1 

Nota idioma no ciclo

Participación previa en mobilidades K103 ERASMUS+

SÍ 

NON 

DATOS DA INSTITUCIÓN OU EMPRESA DE ACOLLIDA (só no caso de presentar “compromiso de acollida”)
Nome do centro

web

Correo electrónico

Enderezo

Persoa de contacto

País

Teléfono

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA
Documentos acreditativos da competencia lingüística.
Compromiso de acollida da empresa no estranxeiro (Anexo II) se é o caso.
FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDE E SINATURA

Pola presente solicito a miña participación no Programa Erasmus+ FP Superior Ourense – Europa
N.º proxecto: 2020-1-ES01-KA103-079919 / 2019-1-ES01-KA103-060311/ 2018-1-ES01-KA103048809.
No caso de ser seleccionado/a, asumo a responsabilidade de realizar a estadía no centro de destino segundo a
normativa correspondente, agás causa xustificada que me impida realizar a referida estadía.

Sinatura

Data

Ourense a
Comisión de Selección de Mobilidades para prácticas de Ciclos Superiores
De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos persoais recollidos na
tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun
ficheiro denominado «Alumnado», regulado na Orde do 26 de marzo de 2012 (DOG do 4 de abril) desta consellería, cuxo obxecto é xestionar o presente
procedemento, así como informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica. Os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte
enderezo: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional -Secretaría Xeral Técnica-Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago
de Compostela, ou a través dun correo electrónico a sxt.educacion@xunta.gal.
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Annex II

Training commitment

Name
of
the
________________________________________________________

candidate:

Personal
ID
_____________________________________________________________

nº:

I, ____________________________________________________________________,
as
legal
representative
of
the
company
_____________________________________________________________________,
With
VAT
___________________________________________________________

number

I commit to welcoming _____________________________ (participant´s name)
__________________________________________ as an unpaid work experience
participant,
within
the
Erasmus
+
Programme,
in
the
period
______________________________________________ of 2021.

FOR THE HOST ORGANISATION
 Name:
 Position:
 Telephone:
 Address
 E-mail:
 Web:
 Place / date:
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