
 “Convida a un experto a tua aula” 
Obxetivos 
Convidar a un TÉCNICO ou ESPECIALISTA dunha 

empresa ou institución doutro pais que participe no 

programa ERASMUS+ (paises da Unión Europea e 

algúns outros), para impartir unhas charlas ou 

experiencias sobre o que traballa ou é experto. 

De qué maneira se executa? 

Con fondos do programa ERASMUS+ adxudicado ao 

noso centro e que nos permiten convidar a ese 

EXPERTO. A axuda económica contempla, para o 

convidado, os gastos de desplazamento, así como a 

súa estadía e manutención ata un total, aproximado, de 

800,00 euros. 

 

Qué debe facer o experto? 

Deberá facerse un PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES coordinado co voso Departamento. As 

actividades programadas deben contemplar un mínimo 

de 8 horas durante os 3 días da estadía. A axuda 

contempla ata 5 días, poidendo ser 2 días para as 

viaxes de ida e volta. 

 

Qué pasa co idioma? 

En canto ao idioma podedes contactar con algún 

especialista que fale castelán ou portugues que seguro 

será máis fácil para que os alumnos comprendan. Si 

falara outro idioma teríades que buscar traductor/a. 

 

Quénes poden participar? 

Todos os DEPARTAMENTOS que imparten Ciclos 

Superiores de FP terán reservado de feito unha BOLSA. 

Dita BOLSA debe ser confirmada en plazo e forma. Os 

departamentos que non a confirmen a sua BOLSA 

permiten que poida ser empregada para outras 

actividades do PROXECTO KA103 de ERASMUS+ que 

ten o concedido o noso centro. 

 

Quén ten que confirmar a praza? 
Calquer profesor que imparta docencia nun CICLO 

SUPERIOR DE FP do centro. 

 

Cándo e cómo podo confirmar? 
Dende hoxe e ata o 15 de FEBREIRO de 2019, 

empregando o  FORMULARIO 'ON LINE' preparado para o 

proceso na web de ERASMUS+ do IES Politécnico de 

Vigo. 

 

Cándo teño que facer a actividade? 
Antes do 30 de MAIO de 2019. 

 

Si nun departamento temos máis 

dunha solicitude cómo se resolve? 
Si máis dun profesor dun mesmo Departamento solicita 

unha BOLSA deste PROGRAMA deberá ser o 

Departamento quen faga a selección, salvo que por 

renuncia doutros Departamentos poideran quedar máis 

BOLSAS e poideran ser empregadas nesas solicitudes. 

 

 

 

FORMULARIO SOLICITUDE: 

web:  

erasmuspolitecnico.wix.com/erasmuspolitecnico 

Ciclos 
Superiores FP 

COORDINADOR DE  
PROGRAMAS EUROPEOS 
Rúa Torrecedeira, nº 88 
36208, VIGO - SPAIN 

TF.: 
0034.617.391.257 

WEB / EMAIL 
erasmuspolitecnico.wix.com/erasmuspolitecnico
erasmus.politecnico.vigo@gmail.com 

Mobilidade de especialistas 
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