
          
      
 

 

 

                              

 

 
 

 

CONVOCATORIA ERASMUS+ CURSO 2020-2021 

 

 

Vigo, 12 de abril de 2021  
 

CONVOCATORIA DE AXUDAS A ESTANCIAS FORMATIVAS NO ESTRANXEIRO 
(MOBILIDADES para RECÉN TITULADOS/AS), PARA ALUMNOS/AS DE CICLOS FORMATIVOS 
de Grao Básico e Medio MATRICULADOS NO IES RICARDO MELLA, A DESENROLAR 
DURANTE O CURSO 2020-2021 e 2021-2022.  
 
Obxecto da convocatoria 
A presente convocatoria ten por obxecto levar a cabo o proceso de selección de alumnos/as 
beneficiarios/as de mobilidades Erasmus+.  
 
Por medio desta convocatoria tamén se fan público os criterios de selección que se van aplicar ao 
longo das diferentes fases do proceso: 
 • Adecuación da titulación e do perfil do/a bolseiro/a 
 • Expediente académico 
 • Coñecemento de idiomas (titulacións e proba de inglés) 
 • Entrevista persoal e méritos 
 
A información relativa a esta convocatoria aparecerá na Web do centro, a disposición de todo o 
alumnado interesado. 
 
Mobilidades Erasmus+ ofertadas 
 • mobilidades para alumnos de ciclos básicos ou medios (mobilidades titulados 154 días) 
 • posibles inicios de mobilidades: finais de xuño ou setembro de 2021 
  
Requisitos para participar no proceso 
Os requisitos previos para poder participar en dito proceso son:  
 • Estar matriculado no IES Ricardo Mella no presente curso académico 
 • Presentación da solicitude no prazo establecido 
 • Presentarse A TODAS E CADA UNHA DAS FASES DO PROCESO. A non presentación, sen 
 motivo xustificado a unha de elas, conleva a exclusión automática do proceso 
 • Posuír o nivel suficiente de inglés, ou do idioma do país, que lle permita un 
 aproveitamento axeitado da mobilidade 
 • Posuír toda a documentación necesaria para poder viaxar ao estranxeiro 
 
Unha vez rematado o período de presentación de solicitudes, farase pública a listaxe provisional de 
alumnos/as admitidos para participar no proceso para a adxudicación das mobilidades ERASMUS+ 
asignadas ao IES Ricardo Mella.  
Na parte final do proceso, unha vez publicada a listaxe de admitidos/as e, previa á mobilidade, o 
alumnado finalmente seleccionado ten que ter todos os módulos aprobados (para as mobilidades 
FCT), ou ben titular durante o presente curso académico (para as mobilidades de titulado).  
 
Prazo de presentación de solicitudes 
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 14 de maio de 2021, inclusive. 
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Contías APROXIMADAS para os destinos máis habituais 
Na seguinte táboa poden comprobarse as contías APROXIMADAS para os destinos máis habituais. 
Tendo en conta as limitacións importas nalgúns países polo COVID-19, estanse estudando tamén 
destinos alternativos coma Croacia e Hungría. 
 

 
 
 

A Responsable de Programas Internacionais 


