
 

 

 
 
 
BASES PARA A SELECCIÓN DE 50 TÉCNICOS/AS EN F.P. DE GRADO 
MEDIO PARA A SÚA PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA EDUCATIVO 
MUNICIPAL  BECAS EUROPA FP- PROXECTO ACOREUROPA III 
 
(Proxecto de Mobilidade Erasmus+, realizado no marco do 
Programa de Aprendizaxe Permanente, segundo o convenio co 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos-OAPEE do 
Ministerio de Educación) 
 
 
Primeira. Obxecto 

As presentes bases teñen por obxecto a selección de 50 titulados/as nos 
ciclos formativos de grao medio que se indican na base terceira, para 
participar no programa Acoreuropa. 

O obxectivo deste programa é promover a aprendizaxe e a formación de 
xóvenes profesionais en Europa, así como o coñecemento do idioma e a 
cultura doutros países, mediante a concesión de bolsas para a realización 
de prácticas formativas en empresas de Irlanda (15), Reino Unido (10), 
Austria (9), Italia (9) e Francia (7) durante nove meses. 

 
Segunda. Contido do programa 
 
As bolsas incluirán os seguintes servizos: 
 
a) Viaxes e desprazamentos de ida e volta desde A Coruña ata a poboación 

    de destino para cada participante. 

b) Aloxamento no país correspondente durante un período de 9 meses. 

c) Contrato de formación por unha empresa do país correspondente 

   durante un período de 9 meses. 

d) Axuda económica para financiar a manutención durante a estadía 

e) Tutorización por persoal especializado da actividade formativa. 

f) Realización, como mínimo, dunha xornada de preparación específica  

   para os seleccionados para participar no programa.  

g) Curso intensivo e preparación lingüística, profesional e cultural para  

    os/as participantes. A non asistencia a este curso implica a exclusión do 

    programa. 

h) Asistencia sanitaria e seguro de accidentes e responsabilidade civil. 

 



 

 

 

A contía destinada a financiar os gastos de manutención será unha 
cantidade fixa calculada sobre a base de importes establecidos polo 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE). Esta axuda 
vai destinada a colaborar a cubrir os gastos de comida, viaxes locais e o 
custo das telecomunicacións; inclúe fax e internet, seguros e demais 
gastos. 
 

Terceira. Requisitos para participar 

 

1. Ter finalizados os estudos no curso 2013/2014 en institutos de 

    ensinanza secundaria ou centros integrados de formación profesional  

    públicos do Concello da Coruña. 

 

2. Ser técnico/a medio nalgún dos ciclos formativos de grao medio 

    impartidos nos institutos de ensinanza secundaria ou centros integrados 

    de formación profesional públicos do Concello da Coruña: 

 

    > Artes Gráficas 

o Impresión en Artes Gráficas 
o Preimpresión dixital 

 
� Comercio e Márketing 
 

o Actividades comerciales 
o Xestión administrativa 

 
� Electricidade e electrónica 
 

o Instalacións de Telecomunicacións 
o Mantemento electromecánico 
o Instalacións eléctricas e automáticas 

 
� Fabricación mecánica 
 

o Mecanizado 
o Soldaduría e caldeiraría 

 
� Hostalaría e Turismo 
 

o Cociña e gastronomía 
o Servizos en restauración 



 

 

 
 
 

� Imaxe persoal 
 

o Peiteado e cosmética capilar 
o Estética persoal decorativa 

    
� Industria alimentaria 
 

o Elaboración de produtos alimentarios 
 
 

� Informática e comunicacións 
 

o Sistemas microinformáticos e redes 
 
 

� Madeira, moble e corcho 
 

o Carpintería e moble 
o Instalacións e amoblamento 

 
� Química 

o Laboratorio 

 

� Sanidade 

o Coidados auxiliares de enfermería 

o Emerxencias sanitarias 

o Farmacia e parafarmacia 

 

� Servicios socioculturales e a comunidade 

 

o Atención a persoas en situación de dependencia 

 

� Téxtil, confección e piel 

 

o Confección e moda 

 

 

 



 

 

 

 

� Transporte e mantemento de vehículos 

 

o Carrozaría 

o Electromecánica de vehículos automóbiles 

 

3. Estar preferentemente en situación de desemprego ou ter escasa     

    experiencia profesional. 

 

 
Cuarta. Documentación que deben presentar as persoas 
               interesadas e os centros educativos 
 
a) Dentro do prazo de presentación de solicitudes, ademais de formalizar a 
    ficha de inscrición na web www.edu.coruna.es, as persoas interesadas 
    deberán achegar a seguinte documentación: 
 
 
 

� Fotografía recente tamaño carné. 
 

� Fotocopia do DNI. 
 

� Solicitude debidamente cuberta e firmada. 
 

� Declaración responsable de estar ao corrente do cumprimento das 
súas obrigacións tributarias co Concello da Coruña. 

 
 
 
b) Os centros educativos presentarán, por cada participante que estudase  
    no seu centro, a seguinte documentación: 
 

� Certificado do expediente académico 
 

� Informe da titoría do ciclo formativo responsable da F.C.T. Neste 
informe, xuntarase a valoración da titoría da empresa onde cada 
participante realizou as prácticas para obter o título correspondente. 

 
 
 
 
 



 

 

Quinta.  Criterios de selección 
 
1. Baremación: ata un máximo de 15 puntos. 

 
a) Cualificación media final no ciclo formativo. Ata 5 

puntos de acordo coa seguinte táboa: 
  

� Media de 10……………………………...5,00 p. 
 

� Media de 9,99 a 9,90……………….4,90  
 

� Media de 9,89  a 9,80………………4,80  
 

� Media de 9,79 - 9,70………..……..4,70  
 

� Media de 9,69 - 9,60………………..4,60  
 

� Media de 9,59 - 9,50…………..……4,50 
 

� Media de 9,49 - 9,40…………..……4,40 
 

� Media de 9,39 - 9,30………..………4,30 
 

� Media de 9,29 - 9,20…………..……4,20 
 

� Media de 9,19 - 9,10……………..…4,10 
 

� Media de 9,09 - 9,00…………..……4,00 
 

� Media de 8,99 - 8,90………………..3,90 
 

� Media de 8,89 - 8,80………………..3,80 
 

� Media de 8,79 - 8,70………………..3,70 
 

� Media de 8,69 - 8,60………………..3,60 
 

� Media de 8,59 - 8,50………………..3,50 
 

� Media de 8,49 - 8,40………………..3,40 
 

� Media de 8,39 - 8,30…………………3,30 
 

� Media de 8,29 - 8,20………………..3,20 
 

� Media de 8,19 - 8,10………………..3,10 
 

� Media de 8,09 - 8,00…………………3,00 



 

 

 
 

� Media de 7,99 - 7,90…………………2,90 
 

� Media de 7,89 - 7,80………………..2,80 
 

� Media de 7,79 - 7,70………………..2,70 
 

� Media de 7,69 - 7,60………………..2,60 
 

� Media de 7,59 - 7,50………………..2,50 
 

� Media de 7,49 - 7,40…………………2,40 
 

� Media de 7,39 - 7,30…………………2,30 
 

� Media de 7,29 - 7,20…………………2,20 
 

� Media de 7,19 - 7,10…………………2,10 
 

� Media de 7,09 - 7,00…………………2,00 
 

� Media de 6,99 - 6,90………………..1,90 
 

� Media de 6,89 - 6,80…………………1,80 
 

� Media de 6,79 - 6,70…………………1,70 
 

� Media de 6,69 - 6,60…………………1,60 
 

� Media de 6,59 - 6,50…………………1,50 
 

� Media de 6,49 - 6,40………………..1,40 
 

� Media de 6,39 - 6,30………………..1,30 
 

� Media de 6,29 - 6,20…………………1,20 
 

� Media de 6,19 - 6,10…………………1,10 
 

� Media de 6,09 - 6,00…………………1,00 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

� Media de 5,99 – 5,90………………..0,90 
 

� Media de 5,89 - 5,80…………………0,80 
 

� Media de 5,79 - 5,70…………………0,70 
 

� Media de 5,69 - 5,60…………………0,60 
 

� Media de 5,59 – 5,50………………..0,50 
 

� Media de 5,49 – 5,40………………..0,40 
 

� Media de 5,39 – 5,30………………..0,30 
 

� Media de 5,29 - 5,20…………………0,20 
 

� Media de 5,19 – 5,10………………..0,10 
 

� Media de 5,09 – 5,00………………..0 
 
 

b) Valoración das características persoais por parte da titoría do ciclo 
formativo, responsable da FCT, na que se terá en conta o informe da 
titoría da empresa onde o participante realizase as súas prácticas. 
Ata 5 puntos. 

 
Se neste criterio non se obtén un mínimo de 2.5 puntos, o/a 
participante será excluído deste proceso de selección.  

 
 

c) Cualificación do idioma extranxeiro. Ata 5 puntos, de acordo ao 
nivel de lingua extranxeira adquirido no Marco Común Europeo das 
Linguas, e de acordo a seguinte táboa: 

 
� A1 ou título de graduado en ESO……….. 1 p. 
� A2 ou título de bacharelato…………………..2 
� B1…………………………………………………………….3 
� B2…………………………………………………………….4 
� C1 ou máis……………………………………………..5 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
2. Entrevista persoal. Ata 5 puntos. 
 
 
En caso de empate por unha praza, a Comisión de Valoración aplicará, con 
carácter preferente e na mesma orde, os criterios anteriores, é dicir, a 
praza outorgaráselle en primeiro lugar ao/á participante con máis puntos 
no criterio a). Se continuase o empate, no b), e así sucesivamente ata 
aplicar, se for necesario, os catro criterios establecidos nos puntos 
anteriores.  
 
Se aínda así non se resolvese o empate, a comisión decidiría en función das 
características persoais do/a participante. 
 
 
Sexta. Adxudicación das prazas 
 
As persoas seleccionadas tendrán prioridade para optar ao país de destino 
solicitado para as súas prácticas formativas, de acordo coa orde de 
adxudicación definitiva.  
 
Non obstante, o destino final sempre estará supeditado á existencia de 
empresas adecuadas ao seu perfil profesional e académico. 
 
 
Sétima. Solicitudes e publicidade do proceso de selección 
 
As persoas interesadas deberán presentar a solicitude e a documentación 
esixida por medio da ficha de inscrición dispoñible na páxina web de 
Educación www.edu.coruna.es no prazo establecido e publicado con 
suficiente antelación polo Concello da Coruña. 
 
 
A publicidade dos actos do proceso de selección, así como as 
comunicacións procedentes, realizaranse mediante a publicación nas webs 
educativas (www.edu.coruna.es e www.coruna.es/educacion) e seranlles 
transmitidas no mesmo día da súa publicación aos centros educativos 
participantes. 
 
Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes, publicarase a 
listaxe provisional de admitidos e excluídos e abrirase outro prazo de cinco 
días naturais para os efectos de presentación de reclamacións. 
 
Tras finalizar este prazo, publicarase a listaxe definitiva, con resolución das 
reclamacións, se for o caso. 
 



 

 

 
A Comisión de Valoración procecederá á baremación das persoas 
participantes de acordo cos criterios de valoración aprobados; publicará 
unha listaxe provisional e, tras un período de reclamacións de cinco días 
naturais, publicará as listaxes definitivas. 
 
A Comisión propondrá a adxudicación das bolsas a favor das persoas que 
maior puntuación obteñan, quedando o resto de aspirantes na listaxe de 
reserva para cubrir eventuais renuncias. 
 
 
Oitava. Comisión de Valoración  

A Comisión de Valoración estará presidida polo director de Educación, 
Deportes e Xuventude. Formarán parte dela os seguintes vogais: a xefa de 
Servizo de Educación, a xefa de Departamento de Educación, un técnico/a 
do Servizo Municipal de Educación, un representante da Deputación 
Provincial da Coruña e as direccións, ou persoas que as representen, dos 
centros educativos de procedencia das persoas participantes.  

 
Novena. Obrigas das persoas seleccionadas 
 
Unha vez publicada a resolución, as persoas seleccionadas con bolsa 
disporán dun prazo de 3 días naturais para renunciaren de forma expresa e 
por escrito á bolsa.  
 
Logo de transcorrer o prazo sen que se producise esta circunstancia, 
entenderase que aceptan a bolsa e a súa participación no programa. 
 
Estas persoas están obrigadas a participaren en cantas viaxes e reunións 
sexan convocadas polo SME.  
 
O incumprimento destas obrigas implicará a exclusión do programa, logo 
da resolución motivada polo órgano competente. 
 
 
Décima. Normativa aplicable 
 
En calquera caso, a participación neste programa estará suxeita, por norma 
xeral, aos criterios e bases establecidos na convocatoria de subvencións de 
proxectos de mobilidade Erasmus+ 2014, así como ao establecido no 
convenio subscrito polo Concello da Coruña e o Organismo Autónomo 
Programas Educativos Europeos para o desenvolvemento do programa 
Acoreuropa. 
 
                             SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
 
 



 

 

    


