
  
 

Convocatoria para a asignación de bolsas de mobilidade 
para FCT para alumnado de FP Básica 

ERASMUS+, abril-xuño de 2018 
 
 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Dirección 
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa abre unha convocatoria 
para asignar bolsas de mobilidades para FCT para alumnos de Formación Profesional Básica no 
estranxeiro durante o presente curso. Estes fondos, que proceden da acción clave (KA1) de 
Mobilidade de Estudantes de Formación Profesional (ciclos de grao medio/ensinanzas 
especiais) do Programa ERASMUS+ e, xestionados pola Axencia Nacional (SEPIE) en España, 
están suxeitos á normativa propia da Axencia Nacional en relación ao programa referido. 
 O IES Muralla Romana participa no proxecto de mobilidades 2016-1-ES01-KA102-
024869 do consorcio Next Station: Improving Professional Skills in Galicia, promovido pola 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. O proxecto foi 
aprobado en xuño de 2016 e foi dotado cun fondo de 1.462.113,00 €. As prazas concedidas 
inclúen:  

• 325 mobilidades de alumnado FCT (11 semanas) 
• 20 mobilidades FP Básica (5 semanas) 
• 37 prazas profesorado acompañante (7 días) 
• 50 mobilidades titulados (6 meses) 

 
 A duración do proxecto vai do 3 de xullo de 2016 ata o 30 de xuño de 2018.  
 
 
IES Muralla Romana 
Rúa Ángelo Colocci s/n  
27003, Lugo 
Teléfono: 982828081 
erasmus.muralla.romana@hotmail.com  
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmurallaromana/  
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 O proxecto consiste na realización dunha mobilidade de CINCO SEMANAS de prácticas, 
NON REMUNERADAS, en empresas relacionadas cos estudos cursados nas familias profesionais 
ofertadas no IES Muralla Romana. 
 A súa finalidade é proporcionar aos beneficiarios a oportunidade de ter unha 
experiencia formativa no ámbito laboral no estranxeiro, perfeccionar o coñecemento doutro 
idioma e coñecer outras culturas e modos de vida. As prácticas, no seu caso, contabilízanse 
como horas do módulo de FCT de FP Básica correspondente. 

O IES Muralla Romana asesorará en todo o proceso ao persoal a través da 
Coordinación de Programas Europeos, na procura de: 

• Empresas ou institucións dispostas a participar no Programa de países da UE. 
• Seguimento por parte da titoría das prácticas e da coordinación de programas 

internacionais. 
• Asesoramento e guía en todo o período.   

  
 1. ASPECTOS XERAIS  
 Dirixido a alumnado de FP Básica que realizár prácticas de FCT no estranxeiro en 2018.  
 O IES Muralla Romana proporcionará a xestión das bolsas Erasmus+. Tamén facilitará, 
na medida do posible, a xestión da mobilidade e apoiará a difusión dos resultados obtidos con 
estas mobilidades.  
 O alumnado participante pode promover individualmente a realización de convenios 
con empresas do seu interese, que será valorada pola Comisión de Selección xunto coa 
Coordinación de Programas Internacionais. Para isto deberá presentar o “Compromiso de 
acollida da empresa” no estranxeiro (Anexo II desta convocatoria). 
 
 2. PERÍODO DE REALIZACIÓN 
 Maio - xuño de 2018   
  
 3. DURACIÓN 
 Cinco (5) semanas.  
  
 4. ACHEGAS ECONÓMICAS PARA ESTUDANTES 
  
BOLSAS ERASMUS+: (80% ao inicio da mobilidade e o 20% restante ao finalizar)  
Referencia de axudas para os países do programa  

MANUTENCIÓN PAÍS VIAXE 
1.255 € Alemaña 275 
1.380 € Italia 275 
1.204 € 

 
Portugal 

(Madeira) 
180 
275 

 
 5. COMITÉ DE SELECCIÓN 
 Estará formado polos membros seguintes: 

• Director do centro  
• Coordinador de programas internacionais  
• Dous membros do equipo directivo 
• Un profesor/a 

  
 
 
 



  
 
 
 6. CRITERIOS  DE SELECCIÓN E BAREMACIÓN DE CANDIDATOS 
 As prazas dispoñibles para realizar a FCT en países europeos baixo o programa de 
mobilidade descrito nesta convocatoria, asignaranse ao alumnado interesado, logo da 
presentación da solicitude, que será baremada por un Comité de Selección constituído polo IES 
Muralla Romana en base aos seguintes criterios:  
 

 6.1. Expediente académico (máximo 5 puntos). Terase en conta a nota media obtida 
polo/a estudante no primeiro curso do ciclo formativo. 

- Se a nota media é de 6 ou menos; 2 puntos. 
- Se a nota media é de máis de 6 e menos de 8; 3 puntos. 
- Se a nota media é de 8 ou máis; 5 puntos. 

 6.2. Competencias lingüísticas no idioma do país de acollida ou idioma de traballo, en 
caso de que sexa diferente a do país de acollida (máximo 5 puntos). 
 A valoración das competencias lingüísticas farase tendo en conta as seguintes 
variables: 
 - Nota media do/a alumno/a no primeiro curso, no caso de que o idioma de traballo 
estea incluído no currículo do ciclo. Outorgarase a puntuación de forma proporcional a 
outorgada no expediente académico, (máximo 2 puntos). 
 - Certificacións de competencias lingüísticas aportadas, (máximo 2 puntos). 
 - Probas realizadas no propio centro, no caso de que non teña certificación de 
competencias lingüísticas, (máximo 1 punto). 
 6.3. Competencias persoais e actitudes (máximo 3 puntos). 
 Esta valoración farase tendo en conta a opinión do equipo de profesorado que imparte 
clases no ciclo formativo, sobre a actitude do alumnado e a idoneidade da súa actitude 
para desenvolver a estadía formativa. 

 
 7. SOLICITUDES E PRAZO DE PRESENTACIÓN 
 As persoas interesadas poderán entregar a solicitude na secretaría do seu centro, 
dende o 20 de NOVEMBRO ao 1 DECEMBRO de 2017, antes das 14.00 h. O impreso de 
solicitude atópase no Anexo I desta convocatoria, ou ben poden recollelo na secretaría. Xunto 
ao impreso de solicitudes entregarase: 
 

1. Curriculum Vitae e carta de motivación no idioma do país de preferencia o no seu 
defecto inglés, seguindo o modelo europeo CV Europass según o modelo 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose  
2. Documentos acreditativos da competencia lingüística alegada. 
3. Fotocopia do DNI. 

 
  
 8. RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA 
 O Comité de Selección constituído no IES Muralla Romana baremará as solicitudes 
presentadas segundo os criterios reflectidos no punto 6. 
 Finalizado o proceso de baremación, asignará as prazas ofertadas aos solicitantes, en 
función da puntuación obtida e, a continuación, elevará a proposta de asignación á Dirección 
Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa, a quen lle corresponde a adxudicación 
definitiva. 
 Publicaranse nos taboleiros de anuncios dos centros, así como na páxina web, as actas 
da resolución, que comprenderá lista de adxudicacións, lista de espera e candidatos non aptos.  
 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose


  
 
 

Se por causa xustificada algún solicitante seleccionado/a non puidese realizar a 
mobilidade, a vacante pasarase a cubrir segundo a orde da listaxe de espera. 
 
 9. FORMACIÓN LINGÜÍSTICA 
 Segundo establece o Programa Erasmus+, o alumnado seleccionado terá a obriga de 
realizar:  

• Unha Proba de nivel na plataforma online proporcionada pola Comisión Europea sobre 
o idioma principal de educación ou traballo, independentemente do país seleccionado. 

• O candidato/a que non supere a proba de nivel B2, fará unha Formación online na 
devandita plataforma para o idioma seleccionado. 

• Ao remate da mobilidade, todo candidato/a fará unha Proba final online na mesma 
plataforma. 

 
 
 
Lugo, 20 de novembro do 2017 
 
 
 
Asinado:  
 
D. José A. Corredoira Teijeiro 
 
 
 
 
Director IES Muralla Romana 
  



  

Anexo I 
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN na Mobilidade de alumnado de FP Básica para FCT dentro do  

PROXECTO MOBILIDADE ERASMUS+  2016-2018  “Next Station: Improving Professional Skills in 
Galicia”  NÚM. PROXECTO: 2016-1-ES01-KA102-024869 CONVOCATORIA:  abril-xuño 2018 

DATOS DO/A CANDIDATO/A 
 Apelidos:   Nome:   DNI: 
Enderezo:   
Tel. fixo:    Correo electrónico:  
Tel. móbil:     
Data de nacemento:    
 

 ESTUDOS/FORMACIÓN  
Ciclo: 
Idioma: A2   □ B1   □ B2   □ 
Idioma: A2   □ B1   □ B2   □ 
Idioma: A2   □ B1   □ B2   □ 
Participación previa en programas europeos SÍ    □ NON   □ 
Describe esa participación  
Nome do programa / curso:    
 

PAIS(ES) DE DESTINO 
País 1 País 2 País 3 
¿Coñeces xa algún centro no que desexarías 
facer a estadía? 

Nome do centro: 

Correo electrónico: Enderezo: 
País:   Teléfono:  
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA 
□ Fotocopia do DNI. 
□ CV no idioma do país de destino, segundo o modelo europeo CV Europass 
□ Documentos acreditativos da competencia lingüística 
□ Compromiso de acollida da empresa no estranxeiro (Anexo II) 
 

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDE E SINATURA 
Pola presente solicito a miña participación no Programa Erasmus+ “NEXT STATION: 
IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS IN GALICIA” NÚM PROXECTO: 2016-1-ES01-KA102-
024869. No caso de ser seleccionado, asumo a responsabilidade de realizar a estadía no 
centro de destino segundo a normativa correspondente, agás causa xustificada que me 
impida realizar a referida estadía.  
Sinatura: 
 

Data: 
 

 Comisión de Selección de Mobilidades  


