
 

 

PROCESO SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA PARTICIPAR NO PROXECTO 

“EUROPA.NEXT STATION: VOCATIONAL TRAINING NETWORK” DE MOBILIDADE 

PARA FACER AS PRÁCTICAS NO ESTRANXEIRO 

 

Poderán participar no proceso tódolos alumnos/as matriculados no último curso dun ciclo de grao 

medio no Instituto de Sabón. 

 

Comité de Selección: 
 

Estará formado por 

 A directora do IES de Sabón 

 O coordinador de programas internacionais 

 A orientadora do IES de Sabón 

 O titor da FCT 

 

Criterios de selección: 
 

 Calificacións académicas do curso anterior. Se o alumno é do Ciclo Medio de Actividades 

Físico Deportvas teránse en conta as calificacións do último trimestre avaliado. 

▪ Media de 5 (1 punto) 

▪ Media de 6 (2 puntos) 

▪ Media de 7 (3 puntos) 

▪ Media de 8 (4 puntos) 

▪ Media de 9 (5 puntos) 

▪ Media de 10 (6 puntos) 

 As medias realizaránse tendo en conta as notas de tódolos módulos avaliados e redondeando 

 ao enteiro máis próximo. 

 

 Avaliación da capacidade de expresión lingüística no idioma elixido: 

◦ Os alumnos poderán acreditar o coñecemento do idioma co título da escola de idiomas 

(A2 1 punto – B1 4 puntos – B2 6 puntos)  

◦ Os alumnos que non dispoñan de titulación realizarán unha proba que será avaliada 

polos profesores competentes do instituto podendo acadar as seguintes puntuacións: 

 

▪ Proba escrita (0-2 puntos) 

▪ Proba oral (0-4 puntos) 

 

 Carta de motivación do alumno (0-2 puntos) 

 

 Proba de madurez: 

▪ Informe do titor/a do alumno (0 a 3 puntos) 

▪ Entrevista coa orientadora, coordinador programas internacionais e a directora do 

centro (0 a 3 puntos) 

 

En cada un dos apartados é imprescindíble obter un punto e un mínimo de 8 puntos en total. O 

máximo de puntos posibles é de 20. 

 



Calendario do proceso de selección:  

Os alumnos interesados poderán presentar a súa carta de motivación antes do 5 de novembro. 

As probas de acreditación do coñecemento de idiomas realizaránse a partires da primeira 

semana de novembro. Se comunicará a data exacta en cada unha das clases dos aspirantes. 

A cada un dos aspirantes convocaráselle individualmente para realizar a entrevista. 

Publicación dos resultados do proceso: 

O 19 de decembro publicarase unha lista ordenada coa puntuación de tódolos aspirantes. Os que 

non foran seleccionados, quedarán como suplentes na orde da mesma. 

O resultado do proceso de selección será inapelable. 

 

  

 


