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SOLICITUDE BOLSA ERASMUS+ 

MOBILIDADE PERSOAL 

DATOS  DA CANDIDATURA 

APELIDOS  NOME  

DATA NACEMENTO  DNI  

ENDEREZO  C.POSTAL  

LOCALIDADE  CONCELLO  

TELÉFONO MÓBIL  correo-e  

NIVEL EDUCATIVO 

(Secundaria, Adultos, CM, CS, PAS, Equipo directivo) 

 

PROXECTOS ERASMUS+ PARA OS QUE SOLICITA PARTICIPAR 

Podes riscar máis dun, en caso de poder optar a máis dun sector. Só se pode realizar unha mobilidade por proxecto. 

PROXECTOS 
Preferencia de Mobilidades 

Indicar até 3 Estados de mobilidade por orde 

 1ª 2ª 3ª 

   Proxecto de Secundaria (KA101)    

   Proxecto de Ciclos Medios (KA102)    

  Proxecto de Ciclos Superiores (KA103)    

  Proxecto de Adultos (KA104)    

 

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR Á SOLICITUDE 

 Curriculum Vitae (CV) en formato Europass. 

 Copia escaneada da documentación xustificativa dos méritos alegados do Baremo. 

 Carta de presentación explicativa da idoneidade da candidatura e razóns para realizar a mobilidade. 

A/O abaixo asinante manifesta o seu desexo de participar no Programa Erasmus+ e, no caso de ser seleccionada/o, 
asume os compromisos establecidos no programa: 

● Realización de actividades de difusión e impacto indicadas na instancia. 
● Colaboración co equipo de programas europeos no desenvolvemento da mobilidade. 
● Realización das actividades de avaliación e seguemento. 
● Elaboración dun informe-memoria final. 
● Procurar novos contactos para alargar a rede de contactos do noso centro. 
● Realizar unha presentación sobre a mobilidade que permita a súa posterior publicación e promoción en 

páxinas web e demais plataformas, xunto con fotos da súa actividade. 
● Informar da súa experiencia segundo indiquen desde a coordinación de Programas Europeos. 

 

En Cangas, a         de                      de 20     .    
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MÉRITOS ALEGADOS PARA A CONVOCATORIA DE MOBILIDADES 
 

1. Pertenza á Coordinación de Programas Europeos (máx. 1 punto). 

Nº anos de colaboración              0,5 puntos /ano 

 

 

2. Cursos ou participación en grupos de traballo relacionados coa temática de programas europeos, 
participación en accións Erasmus+ ou equivalentes (máx. 2 puntos). 0,10 puntos/10 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Participación nos grupos de formación do profesorado no centro. 0,50 puntos/ano. (máx. 2 puntos). 

 

 

 

 

 

4. Destino no IES de Rodeira (máx. 2 puntos). 

Nº anos antigüidade no centro                                       0,20 puntos por ano. 

 

5. Acreditación de coñecementos de idiomas non maternos (máx. 3 puntos). Certificado da EOI ou 
equivalente homologado. 

5.1. Titulacións no idioma de traballo da mobilidade (A2 0,5; B1 1; B2 1,5; C1 ou máis 2 puntos). 

 

 

5.2. Inglés (ou outro idioma se este é o da mobilidade) (A2 0,5; B1, B2, C1, C2 1 punto). 

 

 

6. Actividades de impacto e difusión. Revise a lista de propostas no Baremo. 

 

 

 

 

 

A instancia e toda a documentación xustificativa deberá ser enviada por correo electrónico ao enderezo 
programaseuropeos@iesrodeira.gal 

  

mailto:programaseuropeos.iesrodeira@gmail.com
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BAREMO DE MÉRITOS MOBILIDADES DE PERSOAL 
 

Establécense os seguintes criterios de baremo; a nota final obterase da suma das puntuacións dos seguintes 
apartados.  

1. Colaboración coa Coordinación de Programas Europeos (máx. 1 punto) 

Valorarase cada ano de colaboración coa Coordinación de Programas Europeos no desenvolvemento das súas 
accións. 0,5 puntos por ano. 

2. Realización de cursos ou participación en grupos de traballo relacionados coa temática de programas 
europeos, participación en accións Erasmus+ ou equivalentes (máx. 2 puntos) 

Valorarase 0,10 puntos por cada 10 horas de actividades relacionadas coa temática.  

3. Realización de cursos ou participación en grupos de traballo relacionados con aspectos metodolóxicos, 
pedagóxicos ou organizativos do centro relacionados coas actividades solicitadas (máx. 2 puntos) 

Valorarase 0,10 puntos por cada 10 horas de actividades relacionadas coa temática. 

4. Destino no IES de Rodeira (máx. 2 puntos) 

Valorarase 0,20 puntos por cada ano de antigüidade no centro. 

5. Acreditación de coñecementos de idiomas non maternos (máx. 3 puntos) 

Por certificados oficiais da Escola Oficial de Idiomas ou polo equivalente legalmente homologado dos idiomas 
oficiais do país no que se realiza a mobilidade, así como en lingua inglesa (son acumulativos). 

5.1. Titulacións no idioma de traballo da mobilidade (A2 0,5; B1 1; B2 1,5; C1 ou máis 2 puntos). 

5.2. Inglés (ou outro idioma se este é o da mobilidade) (A2 0,5; B1, B2, C1, C2 1 punto). 

Non se terán en conta as titulacións de nivel inferior que levaron a adquirir outra de nivel superior.  

6. Actividades de impacto e difusión  

É obrigatorio realizar actividades de impacto e difusión da mobilidade e o compromiso do participante na 
realización das mesmas durante e con posterioridade á súa participación. O/A candidato/a deberá escoller un 
mínimo de dúas actividades das seguintes propostas: 

A. Ao persoal do centro 

- Integración dos coñecementos adquiridos nos grupos de traballo e de formación existentes no centro. 
- Constitución de grupos de formación específicos, formais ou informais, para o intercambio de 

experiencias e de coñecementos. 
- Permitir a realización de job-shadowings a outros docentes para observar os novos métodos 

pedagóxicos ou coñecementos adquiridos na mobilidade. 
- Outras actividades semellantes que teñan impacto sobre o persoal do centro. 

B. Á comunidade educativa e contorno social 

- Realizar actividades de información e/ou formación para familias e alumnado do instituto sobre o 
obxecto da mobilidade. 

- Realizar obradoiros para adultos e/ou familias sobre a temática da mobilidade. 
- Publicación en redes sociais do Instituto ou do Programas Erasmus+. 
- Outras actividades semellantes que teñan impacto sobre a comunidade educativa do centro. 
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