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BASES DO PROCESO DE ADXUDICACIÓN DE BOLSAS ERASMUS + 
PARA ALUMNADO CS/ZS– CONVOCATORIA CURSO 2018/2019 

 

1. OBXECTIVO. 

1.1. O proceso ten por obxecto a selección de alumnado beneficiario dunha mobilidade do Programa 

Erasmus+ para realizar prácticas no estranxeiro, concretamente nalgún dos países do Programa, 

durante o período ordinario de FCT e no ano 2019; ou unha vez titulados se houbese 

dispoñibilidade de mobilidades deste tipo unha vez adxudicadas as de FCT. 

1.2. A selección final fundamentarase en: 

1.2.1. Acadar mobilidades de calidade que permitan un correcto aproveitamento das mesmas 

por parte dos estudantes, e un nivel de satisfacción adecuado por parte da organización 

de acollida, para o que se terá en conta o perfil actitudinal, procedimental e técnico do 

alumnado como estudantes e posibles participantes nun proxecto Erasmus+, así como o 

seu expediente académico, a competencia lingüística e a titulación en relación cos países 

e as empresas elixibles polo CIFP. 

1.2.2. Fomentar que haxa alumnado de distintas familias profesionais/titulacións entre os 

seleccionados para facer as mobilidades. 

 

2. REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE (todos son obrigatorios): 

2.1. Ser alumno/a do CIFP Manuel Antonio. 

2.2. Estar matriculado nun ciclo formativo de grao superior (CS) en alo menos un módulo profesional 

distinto ao de Formación en centros de traballo (FCT). 

2.3. Ter posibilidade de acceso á FCT no 2019, en abril para alumnado de réxime ordinario e en 

setembro para alumnado de réxime de persoas adultas. 

2.4. Entregar a folla de inscrición en tempo e forma xunto cunha fotocopia do DNI. O alumnado 

menor de idade deberá entregar ademais fotocopia do DNI do pai, nai ou titor/a legal. Aquel 

alumnado que teña unha certificación B1 ou B2 de idiomas tamén deberá achegala xunto á folla 

de inscrición. A través de dita folla o alumnado comprométese a participar nun taller de 

elaboración de CV Europass e procura de empresas en caso de finalmente ser seleccionado para 
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unha bolsa Erasmus +. O obradoiro terá lugar despois do proceso de adxudicación e sempre 

antes do goce da mobilidade. A non participación no mesmo provocará a perda da bolsa 

Erasmus. 

2.5. Non estar a cumprir unha pena imposta por sentenza xudicial no momento en que se abra o 

prazo para anotarse. No caso de que a un alumno/a inscrito lle fose imposta pena baixo sentenza 

xudicial unha vez iniciado o proceso, quedaría eliminado e, no caso de que xa fose seleccionado, 

perdería o dereito a realizar a mobilidade. 

2.6. Non ter recibido ningún parte de aula nin ningunha sanción disciplinaria por parte do CIFP. Se un 

alumno/a inscrito fose sancionado unha vez iniciado o proceso, quedaría eliminado e, no caso de 

que xa fose seleccionado, perdería o dereito a realizar a mobilidade. 

 

3. MOBILIDADES OFERTADAS OU PREVISTAS. 

3.1. O número definitivo de prazas aínda non está confirmado. Non obstante, dividiranse nos 

seguintes grupos e períodos: 

3.1.1. Grupo CS: mobilidades de 69 días a realizares de abril a xuño de 2019, para alumnado de 

CS de réxime ordinario. 

3.1.2. Grupo ZS: mobilidades de 69 días a realizares de setembro a decembro de 2019, para 

alumnado de ZS de réxime de persoas adultas presencial ou a distancia. 

3.2. As mobilidades que se ofertan pertencen a proxectos presentados por un consorcio no ámbito 

da Educación superior; e tamén a un proxecto de mobilidades presentado polo CIFP no ámbito 

da Educación superior. Para a xestión das mobilidades do consorcio, unha vez remate o proceso 

enviaráselles o listado definitivo de seleccionados, e a de reserva se houbera, e eles deberán 

remitir ao CIFP o nº de mobilidades autorizadas así coma os países de acollida posibles. 

3.3. Ó final do proceso, poderían asignarse máis mobilidades das ofertadas se se dan circunstancias 

que o faciliten, por exemplo se os consorcios concedesen algunha máis ao CIFP; polo cal 

configuraranse listas de espera nas que figurará o alumnado participante no proceso de selección 

ordenado en función da súa nota no mesmo. Por outra banda, poderían asignarse menos 

mobilidades das ofertadas se a Comisión considera que non reúnen as condicións mínimas para 

acadar unha mobilidade de calidade. 
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4. COMISIÓN DE BAREMACIÓN. 

4.1. A comisión de selección estará formada por: 

 Un membro do equipo directivo. 

 O Orientador. 

 O Xefe do Departamento de Relación con empresas. 

 O Coordinador de Programas internacionais. 

4.2. Constituirase despois do peche do prazo para inscribirse. Nesa reunión poderá definirse algún 

aspecto non regulado nestas bases, sen contradicilas. 

4.3. O Coordinador de Programas internacionais actuará como representante da Comisión e 

encargarase de realizar as convocatorias e as publicacións deste proceso en nome da Comisión. 

 

5. PUBLICACIÓNS E CONVOCATORIAS. 

5.1. A información concerninte ao proceso de interese para o alumnado, incluíndo as convocatorias, 

será publicada no taboleiro de Programas internacionais e na web do CIFP, salvo as publicacións 

que inclúan puntuacións do alumnado que só se publicarán no taboleiro no CIFP; neste caso, na 

web avisarase da súa publicación no taboleiro. Non haberá outra forma de publicación de 

información do proceso. 

5.2. Os requirimentos feitos aos participantes a través das publicacións serán de obrigado 

cumprimento.  

5.3. As convocatorias feitas pola Comisión, por exemplo para as probas de idiomas e a entrevista, 

faranse cunha antelación mínima de 48 horas (laborábeis). 

5.4. O alumnado convocado deberá presentarse co seu DNI no día, hora e lugar indicados na 

convocatoria, onde cada un será chamado polo seu nome e apelidos. O/a alumno/a que non 

estea cando sexa chamado ou que non se presente, será excluído do proceso, salvo causa de 

forza maior valorada e admitida pola Comisión.  

No caso de que a causa fose admitida: 

 De non terse presentado á proba de idiomas, o/a alumno/a non sería excluído do proceso 

pero non podería realizar a proba outro día polo que obtería un 0 como nota do criterio 

“Competencia lingüística”.  
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 De non terse presentado á entrevista, a Comisión valorará e decidirá se convoca o/a 

alumno/a noutro momento; se decide non convocalo, o/a alumno/a non sería excluído do 

proceso pero non podería realizar a entrevista polo que obtería un "0" como nota do 

criterio “Entrevista coa Comisión de selección”.  

 

6. PROCESO DE ADXUDICACIÓN. 

6.1. O proceso dividirase en dúas fases nas que se lle outorgará unha puntuación a cada alumno/a, a 

NOTA FASE 1 e a NOTA FASE 2,que servirán para obter a NOTA FINAL DO PROCESO. A NOTA FASE 

1 virá dada polos criterios “Valoración do titor/equipo docente”, “Expediente académico” e 

“Competencia lingüística”, e a NOTA FASE 2 virá dada polo criterio “Entrevista coa Comisión de 

selección”, segundo se explica no apartado  6.7. e tendo en conta que: 

6.1.1. Pasará á segunda fase o alumnado cunha nota igual ou superior a 3,5 puntos sobre 7 na 

FASE 1 (por orde de máis a menos) sempre e cando obtiveran máis dun 5 sobre 10 na 

“Valoración do titor/ equipo docente” e ata alcanzar o seguinte número máximo de 

prazas: 

   CS e ZS: Ata 25 aspirantes. 

6.1.2. En caso de que dous ou máis estudantes teñan a mesma nota na Fase 1, os criterios de 

desempate de cara á admisión na Fase 2 serán os seguintes: 

6.1.2.1. Terá preferencia o/a alumno/a cunha maior puntuación no criterio 1.1. 

“Valoración do titor / equipo docente”. 

6.1.2.2. En caso de persistir o empate, terá preferencia o/a alumno/a cunha maior 

puntuación no criterio 1.2. “Expediente Académico”. 

6.1.2.3. En caso de continuar co empate, terá preferencia o/a alumno/a cunha maior 

puntuación no criterio 1.3. “Competencia lingüística” 

6.1.2.4. Se aínda así persiste o empate, pasarán á 2ª Fase devanditos estudantes coa 

mesma nota numérica. 
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6.1.3. O alumnado que non pase á segunda fase non seguirá no proceso, mais quedará 

ordenado (de máis a menos nota) nunha listaxe de reserva. Así, no caso de que 

finalmente sexan ofertadas máis prazas do número de alumnos/as que pasan á Segunda 

Fase, o coordinador de Programas Internacionais poderá poñerse en contacto co 

alumnado de devandita listaxe por estrito segundo a orde de nota e priorizando ós 

estudantes que solicitasen unha mobilidade de prácticas sobre os que pedisen unha 

bolsa para titulados, sempre e cando dito alumnado obtivera unha puntuación igual ou 

superior a 3,5 puntos sobre 7 na 1ª Fase e máis dun 5 sobre 10 na “Valoración do titor/ 

equipo docente”. O obxectivo destes chamamentos será o de cubrir as prazas a maiores, 

para o cal o alumno/a tería que pasar por unha entrevista coa Comisión de Selección, 

quen decidirá a idoneidade ou non do estudante ou estudantes para cubrir a praza ou 

prazas a maiores. 

6.2. A adxudicación de bolsas Erasmus + ó alumnado seguirá a seguinte orde: 

1. Alumnado que desexe obter unha mobilidade Erasmus + de FCT cunha puntuación 

igual ou superior a 5 puntos sobre 10, ordenado de más a menos nota. 

2. Alumnado que desexe obter unha mobilidade Erasmus + para titulados cunha 

puntuación igual ou superior a 5 puntos sobre 10, ordenado de máis a menos nota. 

6.3. A adxudicación realizarase ata alcanzar en número ó das mobilidades ofertadas, podendo non 

asignarse todas as mobilidades ofertadas se a Comisión así o decide por considerar que non se 

reúnen as condicións mínimas para acadar unha mobilidade de calidade. 

6.4. Publicaranse os listados de alumnado seguintes: 

 O listado de todo o alumnado coa nota obtida na FASE 1, o listado do alumnado que pasa á 

FASE 2, o listado provisional e o definitivo de alumnado beneficiario de mobilidades con 

subvención Erasmus+ para prácticas no estranxeiro, máis o listado de reserva se houbera. 

6.5. Abrirase un prazo para reclamacións tras a publicación do listado provisional de alumnado 

beneficiario de mobilidades con subvención Erasmus+ para prácticas no estranxeiro. O prazo 

exacto e o procedemento de reclamación publicarase nese momento. 
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6.6. Unha vez rematado o prazo de reclamacións, darase resposta ás mesmas, se as houbese, e 

publicarase o listado definitivo de alumnado beneficiario de mobilidades con subvención 

Erasmus+ para prácticas no estranxeiro, máis listado de reserva se houbera, nun prazo máximo 

de 30 días. 

6.7. Unha vez rematado o proceso, a Coordinación de Programas internacionais reunirase co 

alumnado seleccionado e informará a cada alumno/a do país de acollida que lle corresponde, 

tanto para as mobilidades dos Consorcios como para as do CIFP. Nese intre, o/a alumno/a debe 

decidir se acepta realizar a mobilidade nese país de acollida ou non. 

No caso de non aceptar, renunciará por escrito á realización da mobilidade con subvención 

Erasmus+ no estranxeiro. 

Se acepta, entregaránselle dous documentos para a súa lectura e sinatura: Compromiso para a 

realización da mobilidade co CIFP e o Convenio de subvención, nos que se recollen entre outras 

cousas: 

 os compromisos e as responsabilidades que o/a alumno/a adquire co CIFP/Consorcio unha 

vez se asine os documentos e se poña en marcha a xestión da súa mobilidade. 

Compromisos como asistir a preparación lingüística se a Comisión o estima necesario, ou 

contratar un seguro privado de accidente con repatriación e de responsabilidade civil para 

o tempo fóra da empresa, entre outros. 

 a subvención a recibir e os casos nos que o/a alumno/a se vería obrigado a devolver unha 

parte ou a contía total da subvención, por exemplo se non cumprise cos compromisos 

adquiridos. 

 

6.8. Descríbese a FASE 1, a FASE 2 e como se aplican os criterios de selección na seguinte táboa: 

PROCESO DE SELECCIÓN (MÁXIMO 10 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

FASE 1: Ata 7 

puntos.(70%) 

1.1. Valoración 

do titor/equipo 

docente (60%) 

 De 1 a 10 puntos.  

1.2. Expediente 

académico.(20%) 

De 1 a 10 puntos. 

 

 

 

1.3.Competencia 

Máximo 10 puntos 

1º Idioma (Máximo 8 puntos) 2º Idioma (Máximo 2 puntos) 

Certificado B2 8 puntos Certificado B2 2 puntos 

Proba lingüística (inglés Ata 6 Proba lingüística (inglés Ata 1 
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lingüística. (20%) / francés) puntos / francés) punto 

B1 + Proba oral (inglés / 

francés) 

Ata 6 

puntos 

B1 + Proba oral (inglés 

/ francés) 

Ata 1 

punto 

B1 nun idioma distinto ó 

inglés/ francés  

5 puntos B1 nun idioma distinto 

ó inglés / francés  

0,5 

puntos 

FASE 2: Ata 3 

puntos (30%) 

 

Entrevista persoal. 

 

ESPECIFICACIÓNS DO PROCESO DE SELECCIÓN 

FASE 1 

1.1. Valoración do titor / equipo docente. 

 Puntuacións posibles: De 1 a 10 sen decimais, tendo en conta que as puntuacións 10-9-8-7 só se 

poden asignar unha vez cada unha, e o 6 ou menor puntuación poderase asignar varias veces.  

 Non é obrigatorio o uso de todas as puntuacións. 

 O titor / equipo docente de cada Ciclo realizará unha valoración individual e comparativa do perfil 

actitudinal, procedimental e técnico do/a alumno/a no grupo/aula, tendo en conta ítems coma: 

 Trato cos compañeiros e co profesorado. 

 Integración no grupo. 

 Capacidade de traballo en equipo. 

 Capacidade de resolución de conflitos. 

 Regularidade na asistencia e puntualidade. 

 Iniciativa e disposición cara o traballo. 

 Responsabilidade no uso e coidado do material. 

 Capacidade de interpretar e cumprir unha orde/instrución e de planificar, organizar e priorizar 

o traballo. 

 Capacidade autocrítica, autonomía, rigorosidade,  pulcritude e eficiencia nas súas realizacións. 

 Cumprimento das normas de seguridade e hixiene. 

 Madurez demostrada no traballo de aula. 

 

1.2. Expediente Académico 

Puntuacións posibles: De 1 a 10 aproximando ata dous decimais. 
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A nota será a media aritmética das notas finais de todos os módulos do Ciclo nos que o/a alumno/a 

fose avaliado con anterioridade ao proceso de selección, tendo en conta os seguintes criterios: 

 Módulos superados en 1ª convocatoria: nota que conste na avaliación. 

 Módulos superados en 2ª  convocatoria: 75% da nota que conste na avaliación. 

 Módulos superados en 3ª convocatoria: 50% da nota que conste na avaliación. 

 Módulos validados: Utilizarase un 5. 

 

1.3. Competencia lingüística 

Aspectos xerais 

 Valoraranse ata dous idiomas mediante certificación oficial B1 ou maior ou mediante probas de 

inglés e francés. 

 Considerarase primeiro idioma o que maior puntuación puidera obter no criterio 3. 

 Se un alumno/a presenta competencia lingüística en tres ou máis idiomas, a competencia nese 

terceiro idioma e seguintes terase en conta no Criterio 4: “Entrevista coa Comisión de Selección” 

como parte do perfil do alumno/a como posible participante nun proxecto Erasmus+. 

 Considerarase terceiro idioma o que menos puntuación puidera obter no criterio 3. 

 

Proba lingüística 

 A proba non ten carácter obrigatorio xeral. Deberá facela só o alumnado que desexe demostrar 

ter competencia lingüística en inglés ou en francés e non teña certificación B2. 

 Consta de dous exames: escrito (comprensión escrita e comprensión oral) e oral (expresión oral). 

 Valorarase de 1 a 10 puntos. Na nota final os exames terán o seguinte peso: 

o Comprensión escrita: 15% 

o Comprensión oral: 15% 

o Expresión oral: 70%   

 O/a alumno/a que presente certificación oficial B1 en inglés ou francés quedará exento do exame 

escrito pero deberá facer o exame oral. Para obter a nota neste criterio, aplicarase o mesmo 

procedemento de valoración que para a proba, utilizando un 10 como nota do exame escrito. 
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 O/a alumno/a que non se presente á proba e non presente certificación oficial terá un 0 neste 

criterio. 

Certificacións oficiais 

 As certificacións deberán ser oficiais, de nivel B1 ou superior e en idiomas europeos, sen contar o 

castelán e o galego. 

 Xuntarase unha copia do certificado oficial á folla de inscrición para acreditar a competencia, non 

se admitirán fora de prazo. 

 

FASE 2. ENTREVISTA PERSOAL 

 Puntuacións posibles: De 1 a 10 sen decimais.  

 Non é obrigatorio o uso de todas as puntuacións. 

 Farase unha valoración individual e comparativa do perfil do/a alumno/a como posible 

participante nun proxecto Erasmus+, tendo en conta os obxectivos e sobre todo os resultados que 

marca o mesmo Programa para as mobilidades das persoas por motivos de aprendizaxe, e que se 

recollen na Guía do Programa na convocatoria 2018, páxinas 27, 28, 30, 31 e 32.  

 Estarán presentes alo menos dous membros da Comisión. 

 


