
Destinatarios 
Ao IES POLITECNICO DE VIGO foille concedido o 
proxecto ERASMUS+ 2020-1-ES01-KA103-077701. 
Dentro deste proxecto o alumnado de Ciclos 
Superiores de Formación Profesional é parte dos 
beneficiarios para que vaian facer a súa FCT e/ou 
posteriores PRÁCTICAS, durante este curso, a un 
pais da UE como poida ser Portugal, Italia, Alemaña, etc. 

Importe das Bolsas 
Os beneficiarios das bolsas para a FCT terán unha axuda 
máxima, incluído a viaxe, para 90 días de 1.200,00 €, e 
dependendo do destino da mobilidade. Os beneficiarios 
de bolsas para PRÁCTICAS terán a mesma axuda para o 
mesmo tempo. Estas axudas son compatibles con outras 
que se poden solicitar, como a da Consellería de 
Educación para a realización da FCT no estranxeiro. 
 

Situación COVID-19 
No caso de realizar a mobilidade nun pais que 
solicite levar unha PCR negativa para a súa 
entrada, o custo será abonado a cargo dos 
fondos de organización do proxecto ERASMUS+ 
que ten o IES Politécnico de Vigo. 
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Solicitude de Bolsa 
Ábrese unha convocatoria para a solicitude debolsas 
ERASMUS+ para o alumnado de CICLOS 
SUPERIORES de FP do IES Politécnico de Vigo, e que 
titulen este curso. Pódese solicitar una bolsa para 
realizar a FCT no estranxeiro, e tamen para realizar 
PRÁCTICAS, ou só una delas. No caso de PRÁCTICAS 
necesitas titular. As solicitudes realízanse 'en liña' 
accediciendo á web que se indica a ontinuación 
(https://forms.gle/djgcVLc5KCtuCGEr5) ou 
empregando o QR que tes á esquerda. 

O prazo de solicitudes finalizará ás 24 horas do 22 de 
decembro de 2020. As bolsas dispoñibles son de 10 
para realizar a FCT e 10 para realizar PRÁCTICAS. 

Proceso de selección 
 

O proceso de selección realizarase de acordocoas 
claúsulas que se indican na web de ERASMUS+ do 

IES Politécnico de Vigo: 
 

http:www.erasmuspolitecnicovigo.com 
 

Entrar no apartado dedicado a CICLOS SUPERIORES. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ axúdate a 
atopar  traballo 

Terminar a túa formación cunha experiencianunha 
empresa no estranxeiro axudarache amellorar o teu 

currículo, o que che mellorará asposibilidades de 
localizar un bo posto de traballo.Ademais, 
axudarache a mellorar as túascapacidades 

lingüísticas e formarche como persoa 

 

 
Reunión informativa 
Aqueles que esteades interesados en acceder a 
unha destas bolsas ERASMUS+ e seais 
alumnado de CICLOS SUPERIORES podreis 
asistir á REUNIÓN INFORMATIVA que se 
celebrará na AULA D1 (zona de EDIFICACIÓN E 
OBRA CICIL) o XOVES 17 de DECEMBRO de 
2020 ás 11:30 h para o alumnado de mañá, e ás 
19:20 h para o alumnado de tarde. 
 

 

 

 


