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Introdución 

En base a criterios de transparencia e bo goberno, pensamos que é imprescindible que os 

criterios de selección de alumnado para as mobilidades do programa ERASMUS + sexan de 

coñecemento público no mesmo día da súa convocatoria. 

Criterios de selección 

Os criterios de selección que exporemos a continuación pretenden seleccionar alumnado 

coa formación axeitada, con suficiente dominio dunha lingua estranxeira para a súa 

supervivencia e coa madurez suficiente para desenvolver o traballo e residir nunhas 

condicións diferentes das que está acostumado habitualmente. 

Atendendo ó exposto anteriormente, establecemos os seguintes criterios: 

● Expediente académico. 

Valoraremos o expediente académico da persoa solicitante no que acadará unha 

puntuación máxima de 3 puntos en función de se é regular, bo ou excelente. 

Será un expediente regular aquel que acade unha nota entre 5 e 6, bo o que acade 

unha nota entre 7 e 8 e excelente os que acaden unha nota igual ou superior a 9 

O alumnado terá, en tódolos casos, que ter aprobados a totalidade dos módulos 

formativos para poder acceder a este tipo de mobilidades. En caso contrario, 

quedará excluído do proceso de selección e anulada a súa solicitude para participar 

no mesmo. 

● Coñecemento do idioma do país receptor. 

Medirase en función da nota sobre a lingua do país acadada neste módulo 

formativo e cos mesmos criterios que os expostos no punto anterior. Este apartado 

valerá como máximo 3 puntos, sendo 1 punto para un nivel básico, 2 puntos para 

un nivel bo e 3 puntos para un nivel avanzado. Entenderase como nivel básico o que 

acade unha nota de entre 5 e 6, bo para o que teña unha nota de entre 7 e 8 e 

avanzado para quen teña unha nota igual ou superior a 9. 
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No caso de non dispor de ningún módulo lingüístico no ciclo, puntuarase a nota 

acadada polo solicitante nos últimos estudos de maior nivel cursados. 

No caso de non atoparse en ningún dos casos anteriores, o solicitante poderá 

aportar calquera outra certificación que considere oportuna á hora de xustificar o 

seu coñecemento do idioma do país receptor. 

Se o solicitante non aporta ningunha xustificación de coñecemento da lingua do 

país receptor, poderá solicitar unha proba de nivel ó Centro e, neste caso, 

puntuarase como o expediente académico 

● Entrevista persoal. 

Será unha entrevista realizada polos membros da comisión de selección creada 

para o caso e nela o/a entrevistado/a deberá mostrarnos o seu interese, o 

coñecemento do país de destino e da súa cultura e a motivación para a realización 

desta mobilidade, así como a súa disposición a aprender novas linguas e a 

desenvolverse en contextos culturais diferentes. 

O valor deste apartado será de ata un máximo de 5 puntos. 

● Carta de solicitude. 

Ademais de incluír tódolos datos persoais para identificala correctamente e os 

datos académicos que aporta, a persoa solicitante deberá facer unha exposición 

dos motivos que a levan a aspirar a esta mobilidade e de cales son  os seus 

intereses na mesma. 

O valor desta misiva será de ata un máximo de 3 puntos. 

● Informe do profesor/a titor/a que se realizará por escrito e no que valorará a 

madurez, autonomía, capacidade de adaptación a situacións novidosas, capacidade 

para resolver dificultades e para traballar en equipo, e outros indicadores que o/a 

titor/a considere relevantes, sobre cada un dos candidatos/as 

O valor deste apartado será de ata un máximo de 5 puntos. 
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● Situación económica do alumnado solicitante. 

Para facilitar o acceso de alumnado con dificultades económicas, valoraremos a súa 

situación económica con ata 3 puntos atendendo ó importe da bolsa que o 

solicitante disfrutara no último curso académico. 

A puntuación quedará do seguinte xeito: 

○ Bolsas de ata 1000 €, 1 punto. 

○ Bolsas de 1001 ata 2000 € 2 puntos. 

○ Bolsas superiores a 2000€ 3 puntos. 

 

● Proba psicotécnica. 

Esta proba realizarase só en caso de empate entre solicitantes e co único fin de 

desfacelo, dado que consideramos que é o xeito máis obxectivo que temos para 

facelo. 

● Nº de seleccionados. 

En ningún caso se poderán seleccionar máis persoas das prazas convocadas para 

cada mobilidade, pero si se elaborará unha listaxe de alumnado en reserva por se 

algún dos seleccionados cambiase de parecer e decidise non participar na 

mobilidade. 

O alumnado que se presente a máis dunha convocatoria e sexa seleccionado para o 

proxecto PRACTICUM DEPO, pasará a listaxe de reserva das outras convocatorias, 

no posto que lle corresponda. 

● Solicitudes fóra de prazo. 

Tódalas solicitudes entregadas fóra de prazo serán rexeitadas por considerar que a 

persoa solicitante non amosa suficiente motivación para cumprir cos requisitos da 

mobilidade solicitada. 
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