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CONVOCATORIA PARA A ASIGNACIÓN DE BOLSAS DE MOBILIDADE 
PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN PAÍSES DA UNIÓN 
EUROPEA NO MARCO DO PROGRAMA ERASMUS+ 
Alumnado de ciclos Superiores 

 

BASES DA CONVOCATORIA 

O Consorcio FP Superior Ourense - Europa abre unha convocatoria para asignar bolsas de 

mobilidade para prácticas para alumnos de Ciclos Superiores de Formación Profesional dos 

centros membros do consorcio e que queiran realizar o módulo de FCT no estranxeiro. 

O reparto do número de mobilidades realizouse de xeito proporcional ao historial de 

mobilidades e ao número de solicitudes de cada centro. 

Estes fondos, que proceden da acción clave (KA131) de Mobilidade de estudantes de 

Educación Superior do Programa ERASMUS+ (xestionados pola Axencia Nacional (SEPIE) en 

España), están suxeitos á normativa propia da Axencia Nacional en relación ao programa 

referido. 

Este proxecto consiste na realización dunha mobilidade de ata 10 semanas, de prácticas NON 

REMUNERADAS, en empresas relacionadas cos estudos cursados das familias profesionais 

impartidas nos centros. 

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 contabilízanse como horas do módulo de FCT do ciclo correspondente. 

O Consorcio FP Superior Ourense - Europa apoiará aos alumnos, a través do seu centro de 

ensino na procura de: 

▪ Empresas ou institucións europeas dispostas a participar no Programa. 

▪ Seguimento por parte da titoría das prácticas e da coordinación de programas internacionais. 

▪ Asesoramento e guía en todo o período. 
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1 ASPECTOS XERAIS 
 

Dirixido a alumnado de ciclos de Grao Superior para a realización do módulo FCT no 

estranxeiro. 

O Consorcio FP Superior Ourense-Europa proporciona, a través do centro de matriculación 

do alumno, a xestión das bolsas ERASMUS+ e dos aspectos académicos relacionados coa 

validez da realización de FCT en países europeos adheridos ao programa. Tamén facilitará, na 

medida do posible, a xestión da mobilidade e o contacto cos  centros de traballo. 

 

 

2 PERÍODO DE REALIZACIÓN 
 

A partir do 3º trimestre do curso 2022-2023, unha vez superada a 2ª avaliación e accedido ao 

módulo de FCT, segundo as bases complementarias de cada centro. 

 

 

3 DURACIÓN E LUGAR 
 

 

3.1. Duración 

▪ 384 horas ciclos LOE, 380 ciclos LOXSE. Ata un máximo de 10 semanas. 

▪ 120 horas cursos de Especialización. Ata un máximo 25 días. 

 
3.2. Lugar: 

Cada un dos centros de ensino que forman parte do Consorcio ofertará destinos, logo da 

publicación desta convocatoria, en función das empresas ou institucións colaboradoras de que 

dispoña para cada unha das especialidades impartidas. 

Os actividades nos países asociados precisa autorización previa do Consorcio, ao estar 

limitado o número destas actividades. 

Por outra banda, o alumnado solicitante poderá promover a realización de convenios con 

empresas do seu interese. Para isto deberá presentar un “Compromiso de acollida da empresa” 

no estranxeiro (Anexo II desta convocatoria), ou ben calquera outra proba documental 

xustificativa que sexa considerada suficiente segundo o criterio do comité de selección. 
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4 ACHEGAS ECONÓMICAS PARA O ALUMNADO 
 

 

4.1. BOLSAS ERASMUS+ 

Os importes están fixados pola Axencia Nacional pola duración completa do proxecto de 

mobilidade. (80% ao inicio da mobilidade e o 20% restante ao finalizar) 

 

Apoio individual mobilidade de longa duración: 
 

Cantidade mensual das axudas 

Grupo 1 

Países con costes 
de vida máis altos 

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, Suecia. 

Países asociados da rexión 14. 

310 € 

Grupo 2 

Países con costes 
de vida medios 

Alemaña, Austria, Bélxica, Chipre, España, Francia, 
Grecia, Italia, Malta, Países Baixos, Portugal. 

Países asociados da rexión 5. 

260 € 

Grupo 3 

Países con costes 
de vida máis baixos 

Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Macedonia del Norte, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa, Romanía, Serbia, Turquía. 

210 € 

Países asociados (rexións 1-4 e 6-13): 700 € mensuais. 

 

Apoio individual mobilidade de curta duración (compoñente virtual obrigatorio): 

▪ Ata o día 14: 70 € / día. 

▪ Do día 15 ao 30: 50 € / día. 

 
4.2. AXUDA ADICIONAL 

No caso de mobilidades de longa duración: 

Financiarase unha cantidade adicional de 250 € mensuais aos estudantes beneficiarios dunha 

bolsa de estudos de carácter xeral do "Ministerio de Educación y Formación Profesional" no 

curso inmediatamente anterior ao que se vaia a realizar a mobilidade. 

Axuda adicional para estudantes con necesidades especiais física, mental o de enfermidade 

que impida participar na mobilidade sen un apoio financeiro adicional. 

Axuda adicional de 150 euros mensuais para estudantes de prácticas en empresas, salvo no 

caso de mobilidades realizadas a países asociados (rexións 1-4 e 6-13). 

 
Para as mobilidades de curta duración: 

Axuda adicional para estudantes con menos oportunidades: 

▪ De 5 a 14 días: 100 €. 
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▪ De 15 a 30 días: 150 €. 

Neste caso, non hai axuda adicional para prácticas. 

Nalgúns casos pode haber axudas adicionais para a viaxe. 

 

4.3. AXUDAS COMPATIBLES COA FINANCIACIÓN ERASMUS + 

Axudas da FCT para transporte, da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta 

de Galicia: segundo a convocatoria anual e o país de destino. 

 

 

5 COMITE DE SELECCIÓN 
 

A composición do comité de selección estará recollida nas bases complementarias de cada centro 

do Consorcio. 

 

6 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 

As prazas dispoñibles para realizar a FCT baixo o programa de mobilidade descrito nesta 

convocatoria asignaranse ao alumnado interesado, logo da presentación da solicitude, que será 

baremada segundo criterios establecidos no proxecto aprobado no Consorcio e que valorarán os 

seguintes apartados: 

▪ Competencia lingüística 

▪ Informe de titoría/equipo docente/ departamento de orientación 

▪ Expediente académico 

▪ Compromiso de acollida (se é o caso) 

A cuantificación de cada un destes criterios estará recollida nas bases complementarias de 

cada centro. 

 

7 SOLICITUDES E PRAZO DE PRESENTACIÓN 
 

As persoas interesadas deberán entregar a solicitude na secretaría do centro correspondente, 

dende o 20 de outubro ao 28 de outubro de 2022, antes das 14:00h. 

O impreso de solicitude atópase no Anexo I desta convocatoria, ou ben pódese recoller na 

secretaría de cada un dos centros. 

Xunto co impreso de solicitudes se entregará: 

▪ Documentos acreditativos da competencia lingüística alegada. 

▪ Se é o caso, Compromiso de Acollida da empresa no estranxeiro (Anexo II desta 

convocatoria), ou outra proba documental. 
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8 RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA 
 

O centro mediante a súa comisión de selección baremará as solicitudes presentadas segundo as 

bases complementarias, e o reparto establecido en reunión ordinaria do consorcio, unha vez 

estudado o número de solicitudes recibidas. 

Finalizado o proceso de baremación asignaranse as prazas ofertadas. Publicaranse nos 

taboleiros de anuncios, así como na páxina web, as actas da resolución provisional, nas que se 

incluirá a lista de adxudicacións, a lista de espera e os candidatos non aptos, a partir do 9 de 

novembro de 2022. 

O prazo de reclamacións será do 9 ata o 20 de novembro. 

A resolución definitiva farase pública o día 21 de novembro na web de cada centro do 

Consorcio. 

Se por causa xustificada algún seleccionado non puidese realizar a mobilidade, a vacante 

pasará a ser cuberta segundo a orde da listaxe de espera. 

 

9 FORMACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

Segundo establece o Programa Erasmus+ o alumnado seleccionado poderá realizar unha 

formación lingüística no idioma de traballo do país asignado, independentemente do nivel 

acreditado no proceso de selección. 

Todo o alumnado fará una Proba de nivel na plataforma en liña proporcionada pola Comisión 

Europea sobre o idioma do país para o que foi seleccionado, ou no seu defecto en inglés. 

O alumnado, tras a proba de nivel, poderá realizar unha Formación en liña na devandita 

plataforma de acordo ao nivel obtido 
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Bases complementarias do CIFP A Farixa 

 
10 Criterios de baremación  

 

O comité de selección ordenará as solicitudes recibidas entre o seu alumnado, aplicando os 

seguintes criterios: 

 
10.1. Madurez persoal e motivación profesional. 

Baremo aplicado ao informe do departamento de Orientación e ao do equipo docente: 

▪ Moi pouca / moi baixa – 0,00 puntos 

▪ Pouca / baixa – 0,50 punto 

▪ Aceptábel – 1,00 puntos 

▪ Bastante / alta – 3 puntos 

▪ Moi boa / moi alta – 4 puntos 

Nota importante: Ambos informes consideraranse non aptos non caso de obter unha 

puntuación igual ou inferior a 0,5 puntos.  Nese caso o/a alumno/a quedará excluído/a do 

proceso. 

 
10.2. Competencia lingüística acreditada documentalmente. 

A lingua que se acreditará será a do lugar de destino, ou, en todo caso, o inglés. 

Baremo: 

▪ Nota 8 ou superior en módulo de idioma durante o ciclo, o inglés ou outra no caso de que o 

idioma de traballo estea incluído no currículo do ciclo: 1 

▪ B1 (MERL) idioma país destino ou inglés: 1 

▪ B2 (MERL) idioma país destino ou inglés: 2 

▪ C1 (MERL) ou superior do idioma do país destino, ou inglés, ou falante nativo de inglés ou 

da lingua de traballo na mobilidade: 4 

 
10.3. Expediente académico. 

Baremo sobre a nota media do primeiro curso 

Terase en conta a nota media obtida polo/a estudante no primeiro curso do ciclo formativo. 

(no caso de alumnado para realizar a FCT) ou na totalidade de módulos do ciclo formativo (no 

caso de prácticas de alumnado titulado). 

▪ 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: 4 puntos. 
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10.4. Compromiso de acollida 

A presentación dun compromiso de acollida (Anexo II) será validada polo xefe de departamento 

correspondente á solicitude. Pode ser aceptado outro documento diferente ao do anexo, ao xuízo 

do comité de selección. De ser validada será baremada ata con 2 puntos. 

 

 
10.5. Outras observacións 

Os solicitantes que, visto a competencia lingüística e o expediente académico, non acaden unha 

puntuación mínima de 1,5 sumando ambos apartados, serán considerados “non aptos”. Non 

poderán acceder ás mobilidades. Este solicitante será considerado NON APTO na acta de 

resolución. 

O alumnado que xa teña sido beneficiario dalgunha bolsa de mobilidade do CIFP A Farixa na 

mesma etapa educativa, será colocado en última posición (aínda que teñan unha puntuación 

superior). Este alumnado poderá acceder ás mobilidades no caso de que non houbera outras 

candidaturas ou as persoas que están por diante renuncien a elas. 

No reparto de prazas terase en conta unha distribución proporcional por ciclos. É dicir, se 

houbera solicitantes de varios ciclos, ordenarase o listado de adxudicación tendo en conta os 

mellores baremos por cada ciclo (un de cada ciclo). Unha ver ordenado o listado dos mellores por 

cada ciclo, os restantes solicitantes seguirán a orde de maior puntuación na baremación. 

 
10.6. Criterios de desempate 

No caso de empate nos méritos darase prioridade, pola seguinte orde: 

▪ Aos estudantes de contornas socioeconómicas menos favorecidas. 

▪ Aos estudantes que nunca participaran nas mobilidades do Programa Erasmus+. 

▪ Aos estudantes con maior nota media no expediente académico. 
 

Terase en conta ademais o criterio do reparto proporcional entre departamento 

 

 
 

11 Comité de selección  

O comité de selección estará formado por 

• Presidente: Director  

• Xefa da área de calidade, innovación e orientación profesional 

• Xefe da área de formación 

• Xefe de información e orientación profesional 

• Coordinadora de programas internacionais 

 

Se por calquera causa, no momento no que a comisión avaliadora teña que examinar as 
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solicitudes, algunha das persoas compoñentes non puidese asistir, será substituída pola persoa que 

para o efecto se nomee. Este nomeamento deberá recaer noutra persoa docente do centro 

educativo. 
 

 

 

 

 

Ourense , a 20 de outubro de 2022       

  D. José Manuel Paredes González 

Director do CIFP A Farixa de Ourense 
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CONVOCATORIA ERASMUS + MOBILIDADE DE ALUMNADO CICLOS SUPERIORES 

PARA PRÁCTICAS (FCT NO EXTRANXEIRO) 
PROXECTO 2021-1-ES01-KA131-HED-000010288 

 

DATOS DO/A CANDIDATO/A 

Apelidos  Nome  

Enderezo 
 

Teléfono 1 
 

Correo electrónico 
 

DNI 
 

Data de nacemento 
 

Nacionalidade 

CURSO ACTUAL 

Ciclo 

Centro 

 
Bolsa do Ministerio de Educación y Formación Profesional 

no curso 2021-2022 

IDIOMAS 

Idioma acreditado 
 

Superior / C1  B2  B1  Falante nativo/a 

 
Idioma Idioma acreditado 

 
Superior / C1  B2  B1 

Idioma acreditado 
 

Superior / C1  B2  B1  Nota idioma no ciclo 

Participación previa en mobilidades K103 ERASMUS+ SÍ  NON 

DATOS DA INSTITUCIÓN OU EMPRESA DE ACOLLIDA (só no caso de presentar “compromiso de acollida”) 

Nome do centro 
 

web 
 

Correo electrónico Enderezo 
 

Persoa de contacto País 
 

Teléfono 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA 

 Documentos acreditativos da competencia lingüística. 

 Compromiso de acollida da empresa no estranxeiro (Anexo II) se é o caso. 

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDE E SINATURA 

Pola presente solicito a miña participación no Programa Erasmus+ FP Superior Ourense – Europa 

N.º proxecto: 2021-1-ES01-KA131-HED-000010288. 

No caso de ser seleccionado/a, 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 

 
 

Ourense a 

Comité de Selección de Mobilidades de alumnado para prácticas de Ciclos Superiores 
De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos persoais recollidos na 
tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro 

denominado «Alumnado», regulado na Orde do 26 de marzo de 2012 (DOG do 4 de abril) desta consellería, cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, 
así como informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica. Os dereitos de acceso, 

rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consellería 
de Educación, Universidade e Formación Profesional -Secretaría Xeral Técnica-Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, ou a 

través dun correo electrónico a sxt.educacion@xunta.gal. 

Anexo I: SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN 

mailto:sxt.educacion@xunta.gal
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Training commitment  

 
 

Name of the candidate:    

Personal ID nº: 

 
 
 

I, , 

as legal representative of the company 
 
 

With VAT number 
 
 

I commit to welcoming (participant´s name)    

as an unpaid work experience participant, within the Erasmus + Programme, 

in the period of 2023. 

 

 

 

 
 

FOR THE HOST ORGANISATION 

Name: 

Position: 

Telephone: . 

Address 

E-mail: 

Web: 

Place / date: 

Annex II 


