
BASES DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL D OCENTE DE CICLOS 

MEDIOS E SUPERIORES PARA A SÚA PARTICIPACIÓN DENTRO  DO PROGRAMA 

ERASMUS+ 2014-2015

Primeira. Obxecto

O CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, convoca o proceso selectivo para asignar dúas bolsas dentro do 

Programa Erasmus+, unha destinada a persoal docente de ciclo medio e outra destinada a persoal 

docente de ciclo superior. 

As actividades a realizar durante a mobilidade poderán ser: 

• Actualización/adquisición de coñecementos das prácticas de traballo nunha empresa ou nun 

centro formativo (non se inclúen congresos, conferencias, cursos lingüísticos, etc.) . 

• Docencia nun centro de formación profesional. 

A estadía poderase realizar nun país Europeo antes do 30 Setembro do 2015 (en período lectivo ou 

non lectivo). O período financiado será de 5 días como máximo. 

Segunda. Requisito para participar

Ser persoal docente  do CIFP Ánxel Casal-Monte Alto durante todo o curso 2014-2015. 

Terceira. Contía das bolsas

A contía destinada a financiar os gastos de viaxes e manutención será unha cantidade fixa calculada 

sobre a base de importes establecidos polo Servizo Español para a Internacionalización da Educación 

(SEPIE) segundo o país de destino. 

A contía aproximada para a bolsa de profesor/a de ciclo superior é de 800 €/ 5 días e para ciclo medio 

940€/ 5 días. 

Cuarta. Solicitudes  

As persoas interesadas en participar no proceso deberán comunicalo antes do 8 de febreiro ao correo 

electrónico p.europeos.anxelcasal@gmail.com. 

Se hai mais solicitudes que prazas, abrirase o proceso de selección tendo en conta os criterios de 

selección aprobados (Ver base sexta). 

Se fose preciso daranse instrucións para entregar : 

• Un proxecto individual sobre a mobilidade prevista

• Certificado de inglés ou outra lingua estranxeira. 

O próximo mércores 4 de febreiro teremos unha reunión informa tiva na aula 204,  ás 11:30 e ás 

19:00. 

O prazo máximo para a entrega da documentación correspondente é ata o 1 de Marzo de 2015.  
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Quinta. Adxudicación das prazas   e publicidade do proceso de selección  

Unha  vez  feita  a  baremación  das  persoas  participantes  de  acordo  cos  criterios  de  valoración 

aprobados, publicarase unha listaxe de seleccionados e unha listaxe de reserva para cubrir eventuais 

renuncias.  

A  publicidade  dos  actos  do  proceso  de  selección,  así  como  as  comunicacións  procedentes, 

realizaranse mediante a publicación no tablón de anuncios da sala de profesores. 

Sexta. Criterios de selección 

Para  a  selección  dos  participantes  nas  mobilidades  establécense  os  seguintes  criterios  coa 

ponderación correspondente:

• Servizo activo e ser funcionario de carreira...................................................................................10%

• Anos con destino definitivo no centro............................................................................................20%

Por cada ano de permanencia ininterrompida como persoal funcionario de carreira con destino definitivo no 

centro: 0,2 puntos ata un máximo de 2 puntos. 

•     Coñecementos de inglés ou outra lingua estranxeira...................................................................40%

Nivel B1: 1 punto

Nivel B2: 2 puntos

Nivel C1: 3 puntos

Nivel C2: 4 puntos

•    Motivación profesional....................................................................................................................30%

Proxecto individual facendo constar as necesidades da mobilidade e os contactos establecidos. 

Baseándonos no acordo de mobilidade coa institución de acollida que hai que facer previamente á 

mobilidade: 

1. Datos das institucións e do participante

2. Mobilidade: 

-Obxectivos

-Valor engadido

-Contidos (mobilidade para docencia)

-Actividades (mobilidade para formación)

-Resultados e impacto esperados

3. Firmas e compromiso das 3 partes: participante, institución de acollida e institución de envío.

Sétima. Comisión de valoración

A Comisión de Valoración estará formada por: 

• Representante da Xefatura da Área de Calidade, Innovación e Orientación Profesional. 

• Xefes de departamento de cada familia profesional
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• Coordinadora de programas internacionais

No caso de que algún membro  da Comisión de valoración opte a unha bolsa, non poderá participar no 

proceso de selección que corresponda. 

Oitava. Obrigas dos participantes seleccionados

Os beneficiarios das bolsas comprometeranse á difusión da mobilidade á comunidade educativa. 

Novena. Normativa aplicable 

En calquera caso, a participación neste programa estará suxeita, por norma xeral, aos criterios e bases 

establecidos na convocatoria de subvencións de proxectos de mobilidade Erasmus+ 2014, así como 

ao  establecido  no  convenio  subscrito  polo  CIFP  Ánxel  Casal  e  o  Servizo Español  para  a 

Internacionalización da Educación (SEPIE). Ademais, o desenvolvemento das diferentes mobilidades 

quedará supeditada á concesión da subvención por parte do SEPIE. 

A Coruña, a 29 de Xaneiro de 2015

Cristina Vázquez Fernández

Coordinación de Programas Internacionais

CIFP Ánxel Casal – Monte Alto
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