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MOBILIDADES ERASMUS+ PARA PERSOAL 
CURSO 2021/2022 

 

PROXECTO: 2020-KA103-080051 
 

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 

Dentro do programa de mobilidades KA103-080051 está prevista 1 mobilidade 

para persoal docente. 

 

Quen pode solicitar a mobilidade? 

Profesorado que pertence a algunha das seguintes categorías: 

- profesorado que imparte docencia en Ciclos Superiores de FP 

- profesorado do Equipo de Programas Internacionais 

- profesorado do Equipo Directivo 

 

Cando se pode realizar? 

A mobilidade poderase realizar dende que se publique a lista definitiva da 

persoa seleccionada ata o 31-05-2022. 

 

Ata cando se pode solicitar?  
O prazo para solicitar a participación no proceso de selección é dende o día 

09/12/2021 ata o 15/12/2021 (ambos inclusivos). 

 

Canto poden durar a mobilidade? 

A duración ten que ser 5 días de estancia e 2 días de viaxe (1 de ida e outro de 

regreso). 

 

Cal e o importe da bolsa Erasmus para executar a mobilidade? 

A axuda total para a persoa docente será de 800 €. Neste importe están incluídos 

todos os posibles gastos que orixine a mobilidade (aloxamento, viaxes, comidas, 

taxas de curso,...). 

 

En que países se pode realizar a mobilidade?  

En calquera país da UE, tanto ós territorios continentais coma ós insulares. Pero 

ten que ser fóra de España.  

 

Que se pode facer durante a mobilidade? 
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 A modalidade é para realizar algunha das seguintes actividades: 

● Docencia: impartir clases nun centro no estranxeiro. 

● Aprendizaxe: recibir formación nun centro/entidade no estranxeiro (non é 

posible facer formacións en idiomas e tampouco é posible financiar a 

asistencia a congresos, xornadas ou simposios). 

● Job shadowing (aprendizaxe por observación): coñecer o proceso de ensinanza 

nun centro no estranxeiro, ou aprendizaxe nunha empresa. 

 

Como se pode solicitar participar nesta convocatoria? 

Hai que cumprimentar os datos no formulario aloxado neste enlace: 

https://forms.gle/K9dhX6Ae7mgdtF267 

 

Documentación que cómpre achegar no propio formulario:  

- Curriculum Vitae (en formato Europass)  

https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv 

- Titulacións oficiais do nivel de coñecemento de idiomas  

- Calquera outra documentación xustificativa dos méritos do baremo da 

convocatoria. 

Que compromisos asume a persoa seleccionada co proxecto e co centro? 

Entre outros compromisos, será a encargada de levar a cabo todas a xestións 

necesarias para executar a mobilidade (buscará o aloxamento, a entidade de 

acollida, deseñará o programa de actividades a realizar durante a mobilidade,...). 

Ademais, comprométese a presentar toda a documentación, informes ou 

enquisas que lle sexan requiridos polo Equipo de Programas Internacionais do 

centro.  

Para o cumprimento axeitado destes compromisos contará co asesoramento do 

Equipo de Programas Internacionais, por exemplo para buscar actividades 

formativas.  

 

Cales son os criterios de selección (baremo de méritos)? 

Será seleccionada aquela persoa que acade unha maior puntuación de acordo co 

seguinte baremo de méritos: 

 

ANTIGÜIDADE NO CENTRO (máx. 5 puntos) 

Con data destino definitivo > 5 anos 5 puntos 

Con data destino definitivo <= 5 anos 3 puntos 

https://forms.gle/K9dhX6Ae7mgdtF267
https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv
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Con data destino provisional > 3 anos 3 puntos 

Con data destino provisional <= 3 anos 1 punto 

 

 

 

Competencias lingüísticas no idioma do país de acollida ou idioma 

de traballo no caso de que sexa diferente ó do país de acollida 
(máx. 5 puntos) 

Certificados Oficiais Nivel C1 3 puntos 

Certificados Oficiais Nivel C2 3 puntos 

Certificados Oficiais Nivel B1 1,5 puntos 

Certificados Oficiais Nivel B2 1,5 puntos 

Outros certificados Nivel C1 1,5 puntos 

Outros certificados Nivel C2 1,5 puntos 

Outros certificados Nivel B1 0,75 puntos 

Outros certificados Nivel B2 0,75 puntos 

 

 

 

 

Competencias lingüísticas en línguas diferentes ás do país de 

destino (máx. 5 puntos) 

Certificados Oficiais Nivel C1 2 puntos 

Certificados Oficiais Nivel C2 2 puntos 

Certificados Oficiais Nivel B1 1 punto 

Certificados Oficiais Nivel B2 1 punto 

Outros certificados Nivel C1 1 punto 

Outros certificados Nivel C2 1 punto 

Outros certificados Nivel B1 0,5 puntos 

Outros certificados Nivel B2 0,5 puntos 

 

 

Competencias persoais e actitudes  

(máx. 1 punto) 
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 A puntuar por:  

Idoneidade do profesorado Equipo directivo 0,5 puntos 

Idoneidade da institución de acollida Equipo directivo 0,5 puntos 

 

 

Colaboración co equipo de Programas Internacionais 

(máx. 2 puntos) 

Cursos organizados polo equipo de Programas Internacionais 0,5 puntos 

Participación en mobilidades europeas 0,5 puntos 

Pertencer ou colaborar co equipo de Programas Internacionais 0,5 puntos 

Cursos relacionados coa temática de Programas Europeos 0,5 puntos 

 

 
 

 

 


