
  
 

CIFP Manuel Antonio 

Avenida de Madrid, s/n – apdo 3138 , Vigo   
Pontevedra  –  36214 

Tfno: 886120750,  Fax: 986253907 
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Inscrición no proceso de adxudicación de bolsas Erasmus + 
para alumnado. Convocatoria 2019/2020 

Nome Apelidos  DNI / NIF Teléfono de contacto  Data de nacemento  

 
 
 

 
 
 

  

Enderezo (rúa, avda,…, nº,…) Localidade Provincia  Código Postal  

 
 
 

   

Ciclo formativo que 
cursa / Titulación 

 

 Correo electrónico  

 

Marque, cun 1 e un 2, a preferencia que ten en canto 
ós dous tipos de mobilidades ofertadas, tendo en 
conta que as bolsas de FCT teñen preferencia sobre 
as bolsas de titulados. 

 

Mobilidade para a realización da 
FCT nun dos países asociados. 

 

Mobilidade para titulados, a realizar 
dentro do ano inmediatamente posterior 
á finalización do Ciclo. 

Competencia lingüística:  

Indique os idiomas europeos nos que queira demostrar  ter 
competencia. 

Se pon inglés ou francés, indique se solicita facer a proba 
completa, ou o exame oral por presentar  certificación  B1, 
ou se presenta certificación B2. 

Se pon outro idiomas, indique que nivel certificado acredita. 

Xuntarase copia da certificación oficial orixinal para acreditar 
a certificación. 

 

 

 

 

Países que solicito por orde de preferencia para a 
mobilidade fóra do estado español  
(NON É VINCULANTE) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

¿Estaría disposto/a a moverse a outro país diferente dos elixidos na súa preferencia? SI 
 

NON 
 

Faga unha breve descrición das súas principais motivacións para querer realizar unha mobilidade. 
 

 

As mobilidades que se ofertan pertencen a proxectos presentados por dous consorcios que coordina a Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, un no ámbito da Educación e formación profesional (CM) e 
outro no da Educación superior (CS); e tamén a un proxecto de mobilidades presentado polo CIFP no ámbito da 
Educación superior (CS). 

 Nº solicitude 
(cubre Conserxe) 
 
 

Unha vez lidas as bases de selección publicadas, afirmo que cumpro os requisitos establecidos e solicito participar baixo 
as condicións que determinan as bases no proceso de selección para ser beneficiario dunha mobilidade para prácticas no 
estranxeiro con beca Erasmus+, a realizar  nas condicións que determinan os Proxectos de mobilidades dos consorcios 
ou do CIFP Manuel Antonio. 

Fágome responsable da veracidade dos datos recollidos na presente solicitude.  

 
 
 
 
 
Asinado:                                                                              Asinado:   
               Nome e apelidos do/a alumno/a solicitante                   Pai/nai, titor/a legal en caso de alumnado menor de idade 

Vigo a  ….....,de………………………..  de 20.... 

Data de entrada 
(cubre Conserxe) 
 
 

Dirixido a: Sr. Director do CIFP Manuel Antonio  


