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Leonardo da Vinci e Erasmus

Queres participar nun traballo conxunto con centros de formación 
profesional doutro país europeo? Tes interese en realizar unha estadía 
de formación nunha empresa estranxeira?

A través dos programas Leonardo da Vinci e Erasmus, que son parte do 
Programa de Aprendizaxe Permanente (PAP, ou LLP, nas siglas inglesas), 
podes desenvolver algunha desas actividades. 

Proxectos de mobilidade Leonardo da Vinci

Estás a estudar un ciclo formativo e queres realizar unha práctica nunha 
empresa estranxeira durante a formación profesional?

Os proxectos de mobilidade Leonardo da Vinci financian estadías 
transnacionais en empresas ou centros de formación europeos. 

As mobilidades Initial Vocational Training (IVT) son para persoas que 
estean a recibir formación profesional inicial. Non pertence a este grupo 
o alumnado que cursa estudos en ciclos formativos de grao superior nin 
os que participan en cursos de formación ocupacional. 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-
vinci/proyectos-de-movilidad.html

Proxectos de mobilidade Erasmus

Estás a estudar un ciclo formativo de grao superior e queres realizar 
unha práctica nunha empresa estranxeira durante a formación profesio-
nal?

Os proxectos de mobilidade Erasmus financian estadías transnacionais 
en empresas ou centros de formación europeos. 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/estudiantes-en-
practicas.html

Asociación Leonardo da Vinci

Queres participar en traballos nunha asociación de centros europeos de 
formación profesional?

O programa de asociacións Leonardo da Vinci posibilita que colabores 
con compañeiros e compañeiras de tres ou máis países europeos nunha 
asociación de formación profesional.

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-
davinci/asociaciones.html

Proxectos multilaterais de transferencia de innovación (TOI)

Se es estudante de formación profesional e tes interese na investigación 
e na innovación neste campo podes participar en de proxectos multila-
terais de transferencia de innovación (TOI), destinados a mellorar os 
sistemas de formación, centrados na transferencia de innovacións 
mediante a adaptación lingüística, cultural e legal de produtos e proce-
sos innovadores.

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-
vinci/proyectos-multilaterales-de-toi.html

Máis información

    Organismo autónomo de programas educativos europeos 
(http://www.oapee.es)

    Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
 Unidade de Programas Europeos.
 http://www.edu.xunta.es/web/programaseuropeos
 programas.europeos@edu.xunta.es
 fpplus@edu.xunta.es
 Tel.: 981 546 545, (FP) 981 546 564

    Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI)
    Centros de formación e recursos (CFR)


