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Proxecto “Derribando muros” 

 

Criterios de selección do profesorado (curso 2020-2021) 
 
Aqueles docentes que queiran participar no proceso de selección para realizar unha mobilidade 
deberán comunicar o seu desexo a María Sancosmed (coordinadora do proxecto) no prazo dunha 
semana desde a presente comunicación.  

Unha vez recibidas todas as solicitudes, procederase ao proceso de selección de participantes 
atendendo aos seguintes criterios:  

• Compromiso de incorporación ao grupo de traballo de internacionalización do centro.  
• Boa disposición e actitude proactiva.  
• Motivación a conseguir os obxectivos propostos.  
• Compromiso de compartir a experiencia e poñer en práctica algunha aprendizaxe ao regreso. 
• Antigüidade no centro/ ser definitivo.  
• Ter coñecementos do idioma no que se vaian a desenvolver as actividades de mobilidade.  
• Compromiso a colaborar na avaliación e difusión da experiencia e dos seus resultados.  
• Seriedade e puntualidade na entrega da documentación solicitada para a participación no 

proxecto.  
• Realizar e entregar o formulario de inscrición.  

 
MÉRITOS E BAREMO:  

1. O coñecemento da lingua obxecto da comunicación a un nivel que faga efectivo a formación 
obxecto da mobilidade. Será necesario acreditar o nivel do idioma cun título da EOI ou 
organismo dedicado ao ensino de idiomas internacionalmente recoñecidos. (ata 3 puntos)  
a. Nivel B1: 1 punto. 
b. Nivel B2: 2 puntos. 
c. Nivel C1: 3 puntos.  

2. Participar no seminario de internacionalización do centro durante o curso anterior. (4 puntos)  
3. Coordinación e/ou implicación en proxectos Europeos ou actividades realizadas en Europa 

(como docente noutro centro) e que impliquen un traballo adicional.  
I. Coordinación de proxectos Erasmus ou outros proxectos europeos (2 puntos).  
II. Participación nalgún proxecto europeo como profesor (1 punto).  

4. Ter destino definitivo no centro (1 punto).  
5. Antigüidade no centro para todo o profesorado (ata 1 punto: 0,20 por ano).  
 

Cada actividade de mobilidade está dirixida a dous profesores de diferente departamento así que a 
elección do primeiro participante condicionará a elixibilidade do segundo.  

No caso de empate priorizarase aos candidatos que non realizasen previamente ningunha 
mobilidade dentro dun proxecto Erasmus+ no centro.  

Se a mobilidade realizárase no verán, fóra dos días lectivos do curso académico, darase prioridade 
ao persoal definitivo no centro.  


