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CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  

 

O IES Fernando Blanco é un centro educativo sostido con fondos públicos. Depende da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, foi fundado 

en 1886, polo que son máis de 130 anos de experiencia educativa.  

Ofrecemos unha ampla oferta de estudos que permite aos nosos estudantes obter un axeitado 

desenvolvemento profesional en liña coas demandas da nosa sociedade.  

Dentro do marco da educación superior, o IES Fernando Blanco ofrece a titulación de Técnico 

Superior en Administración e finanzas, da familia profesional de Administración e xestión. 

O principal obxectivo do IES Fernando Blanco ao solicitar a Carta Universitaria Erasmus é 

contribuír á construción da cohesión europea. Este obxectivo prioritario ten dous aspectos:  

Primeiro, cremos que a participación de membros da nosa comunidade educativa (profesores, 

estudantes e persoal non docente do noso centro) no programa Erasmus contribuirá a consolidar 

a realidade da Europa dos cidadáns.  

Segundo, cremos que podemos ofrecer unha valiosa oportunidade para aqueles estudantes, 

profesores e institucións que poidan estar interesados en coñecernos. Gustaríanos que a nosa 

experiencia profesional e ensinanzas fosen accesibles aos mesmos, permitir que coñezan os 

nosos proxectos educativos e compartir os nosos contactos con empresas e institucións.  

Para lograr estes obxectivos, o noso centro estableceu as seguintes prioridades: 

 – Nunha primeira fase: Ofrecer ao noso estudantado mobilidade para prácticas e actividades 

dentro da UE.  

– A continuación, promover a mobilidade de profesorado e persoal non docente para incrementar 

a toma de conciencia da realidade da educación e do emprego na Unión Europea e ofrecer a 

posibilidade de intercambios educativos. 

A principal actividade a desenvolver son as estadías formativas do alumnado en compañías 

europeas, as actividades ERASMUS serán unha axuda clave para:  

• Mellorar a calidade e o atractivo da educación dentro da Formación Profesional.  

• Incrementar o intercambio de experiencias e boas prácticas e cooperación entre diferentes 

sistemas de educación e formación.  

• Promover o atractivo da educación superior no espazo europeo e a aprendizaxe permanente.  

• Incrementar a sensibilización europea entre a cidadanía. 
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