
 
 
 
 

Convocatoria Erasmus+ 2021-2022 

para o profesorado do IES Fernando Blanco 

Aprobáronnos varios proxectos KA103 de mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe entre países 

do programa no sector da Educación superior, a realizar entre 01/06/2019 e 31/05/2023. 
 

A través do Erasmus+ os participantes poderán solicitar unha mobilidade para facer unha estadía de Job 

Shadowing en Europa. 
 

As estadías son dunha semana na empresa ou centro formativo (5 días de estadía + 2 días viaxe).  

Hai 3 prazas do proxecto 2019-1-ES01-KA103-062679 que remata o 31/05/2022. 

Hai 2 prazas do proxecto 2020-1-ES01-KA103-079143 que remata o 31/05/2023. 

Quen pode participar neste proxecto? 
 

• O profesorado que imparta clases no IES Fernando Blanco, que queira facer un período de 

formación no estranxeiro. 
 

Criterios de selección (Ata un máximo de 10 puntos) 
 

1 Requisito imprescindible: Formar parte do claustro de profesorado do IES Fernando Blanco, no 
momento de realizar a mobilidade. 

 
Puntuación adicional: 

 

2 Incidencia positiva na posterior mobilidade do alumnado do centro (Ata un máximo de 4 puntos).  
3 Antigüidade no centro (Ata un máximo de 2 puntos). 
4 Coñecemento da lingua estranxeira de traballo, debidamente acreditado (Ata un máximo de 2 

puntos).  
5 Manexo das TIC para compartir as experiencias (Ata un máximo de 1 punto). 
6 Outros méritos aportados relacionados coa mobilidade (Ata un máximo de 1 punto). 

 
Forma de participación 

 

O profesorado interesado debe cubrir o impreso de solicitude e envialo por correo electrónico a 

ies.fernando.blanco@edu.xunta.gal indicando no Asunto Mobilidade Erasmus. Na solicitude aportarán 

toda a documentación relativa aos méritos do punto anterior. 

 
Prazo de inscrición 

 

Ata o día 31 de decembro de 2021. 

mailto:ies.fernando.blanco@edu.xunta.gal


 

 

Comité de selección 
 

Estará formado por: 
 

Directora do centro 
Coordinadora de programas europeos  
Xefa de estudos 

 
Resolución 

 

Unha vez rematada a selección os resultados daranse a coñecer ao profesorado interesado. 

 
Financiamento da mobilidade 

 

Finánciase a viaxe e os gastos de manutención 
 

• Viaxe. Dependendo da distancia entre o país de orixe e de destino. 
 

Calcúlase mediante unha calculadora de distancias do Erasmus+ no seguinte enlace:  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_es 
 

• Manutención e aloxamento: dependerá do nivel de vida do país de destino (entre 90€ e 120€ por  

día) 

 


