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Vou facer unha estadía de x tempo nun país 
diferente do meu  Que documentación teño que 

ter ó día?
Teño o DNI en vigor?

Que outro documento me 
serve para viaxar fora do 
meu país?

Están en vigor?

Que pasa se enfermo?

É se hai unha catástrofe e 
ou un accidente

Verificar que teño os documentos 
ó día, DNI, Pasaporte, Permiso de 
Conducir.
Se me poño enfermo podo facer 
uso da tarxeta sanitaria 
internacional.
Se preciso atención sanitaria 
adicional a que me cubre o seguro 
ou preciso facer fronte a un 
imprevisto, teño a póliza de viaxe e 
responsabilidade civil

A documentación que debo presentar ó 
equipo erasmus do meu centro é a seguinte:

DNI

Pasaporte

TSE, Tarxeta Sanitaria Europea.

Póliza de seguro de viaxe que inclúa 
responsabilidade civil

Certificado Bancario da conta na que son 
titular



Póliza de seguro de viaxe
É unha poliza de seguro de viaxe que inclúe responsabilidade civil de 100.000€ e repatriación 
en casos de enfermidade ou accidente, así como a posibilidade de acompañamento familiar en 
caso necesario.

Actualmente, o centro ten concertada unha póliza coa compañía Mapfre que cubre todos esto 
riscos e cumple cos requisitos que marcamos para as estadías erasmus+



Consellos para a viaxe.
★ Non perder nunca de vista a equipaxe.
★ Ter a documentación lonxe das mans ansiosas.
★ Non levar toda xunta a documentación nin o diñeiro.
★ Non parecer un turista.
★ Ser amable e respetuoso pero non parvo.
★ Non facer ostentación.
★ Evitar situacións de risco.



Documentación a entregar ó regreso
★ Libro de actividades da FCT.
★ Certificado da empresa da vosa estancia.
★ Quality Commitment asinado pola empresa.
★ Convenio asinado pola empresa
★ Outra documentación que vos entreguemos antes de marchar.
★ Xustificantes da viaxe: carta de embarque da ida e da volta.
★ Xustificantes de gastos: factura de aloxamento, facturas de viaxes, facturas de cursos de 

idiomas,...



RECOMENDACIÓNS PARA A ESTADÍA
Para ter unha estadía satisfactoria cómpre tomar pequenas precaucións, como estas:

★ Non conducir vehículos.
★ Non tomar substancias extrañas.
★ Adoptar os usos de comunicación non verbal máis habituais no lugar de destino.
★ Participar en actividades sociais con persoas do lugar ou outros estudantes Erasmus 

(xogar partidos, coñecer sitios novos, saír a cear,...)
★ Ter sentidiño.



PERSOAS DE CONTACTO
No lugar de destino ides ter persoas de contacto:

★ A titora ou titor no centro de traballo, para preguntar acerca das tarefas e cuestións 
relacionadas con lugar de traballo.

★ A persoa responsable do piso, cando algo non funciona correctamente.
★ A vosa titora no instituto, a coordinadora de FCT, o vicedirector (Teléfono do instituto: 

+34886110749).


