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PROGRAMA ERASMUS + FP 2014-2015 

Acción clave KA1: Mobilidade para a aprendizaxe. 

Proxecto 2014-1-ES01-KA102-002180 da Dirección Xeral de 

Educación, FP e Innovación Educativa 

1ª CONVOCATORIA 

 
Alumnado ó que vai dirixido e duración 

 
 Alumnado de formación profesional maior de idade, ciclo medio que vai realizar a súa formación en centros 

de traballo (FCT) de Abril a Xuño de 2015 durante aproximadamente 10 semanas 

 Alumnos/as maiores de idade, recén titulados do IES de Teis (no ano seguinte á finalización dos seus 

estudos) de Formación profesional grao medio. A duración é 6 meses e deben realizar a mobilidade completa 

dentro dos doce meses posteriores á titulación. No proceso de selección contemplarase o alumnado do ciclo 

medio que está a facer a FCT no período Setembro- Decembro 2014. 

 

Número de becas 

Nesta primeira convocatoria ofertaranse en torno a 6 ou 8 becas para facer a FCT.  

Para ós recén titulados, enviarse unha listaxe á Consellería cos candidatos. Dependendo da demanda dos outros 

centros integrantes do proxecto, a Consellería asignará un número de becas ó IES de Teis, podendo non recibir 

ningunha praza se os candidatos non cumpren os requisitos. 

 

Países de acollida 

Alemaña, Italia, Finlandia, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Malta, Bulgaria, Polonia e Países Baixos. 

O país de acollida final onde se realizarán as prácticas poderá ser distinto do escollido nas preferencias 

marcadas no impreso de solicitude. Dependerá da dispoñibilidade de empresas relacionadas co ciclo formativo 

no que se realicen as prácticas. Tratarase de respectar a elección do alumnado. 
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Dotación económica 

A dotación económica varía en función do país de acollida, no obstante cubre sobradamente os custes de 

manutención, aloxamento e viaxe. 

 
Obrigas 

• O alumnado que resulte seleccionado comprométese a completar as prácticas no estranxeiro na súa 

totalidade dependendo do ciclo e modalidade pola que opte. No caso de non finalizalas (a excepción de 

causas de forza maior e debidamente xustificadas) deberá devolver as axudas recibidas. 

• Tamén se compromete a realizar unha formación lingüística (distinta do programa CUALE) no que 

afondará en seus coñecementos técnicos no idioma do país de acollida ou no seu defecto en inglés. Esta 

formación lingüística será obrigatoria para os primeiros alumnos/as que non foron escollidos e queden en 

lista de agarda. 

• O alumnado seleccionado deberá participar activamente en todo o proceso necesario para a consecución 

da realización das prácticas: realización do Currículo Europass, búsqueda de medios de transporte, 

asistencias a reunións,  etc. así como calquera outra disposición que determine a Consellería. 

 
Causas de exclusión 

 

 Instancias fóra de prazo, que pasarán a reserva 

 Instancias con documentación incompleta (avisarase para que se complete; se non o fan, serán 

excluídos); 

 Non participar de forma inxustificada nas actividades ou reunións programadas. 

 Non cumprir coas obrigas especificadas no apartado anterior 

 Excluiranse a alumnos/as con expedientes disciplinarios 

 

Solicitudes e prazo 

Documento específico que poderedes atopar na xefatura de estudos ou conserxería. Unha vez cuberto deixarase 

na Conserxería á atención da Coordinadora de Proxectos Internacionais. O prazo máximo de presentación de 

solicitudes é ata o 28 de Novembro de 2014 (ese día incluído) 

 

Comité de selección 
 

Director do centro, titor ou titora do alumno/a, profesor ou profesora de Inglés e/ou Francés que designe como 



 

IES de Teis 
Avda de Galicia, 101  -  36 216 Vigo                                                                                                                 

 

 
UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 
 

                                                                                                                                                                             

P á x i n a  3 | 4 

 

representante o departamento de Inglés e/ou Francés (dependendo do país elixido), coordinadora de FCT, xefa 

do departamento de FOL, coordinadora de proxectos internacionais e Orientadora 

 
Criterios de Selección do alumnado 

 
Obterase para cada alumno/a unha nota media final : 
 

 

   a) 30%: valoración académica........................................................................ 3 puntos 

   b) 40%  valoración idoneidade, madurez, profesionalidade............................ 4 puntos 

   c) 30%  valoración lingüística: exame e preparación...................................... 3  puntos 

 En caso de empate de todo o anterior poderase facer un test de Idioma polo departamento correspondente  e valorar 

a puntuación como criterio de desempate. 

 

a) Valoración académica (30%): nota media do primeiro curso para os alumnos/as actualmente cursando 

2º FP e nota media final de ciclo para aqueles que terminaron os seus estudos 

Os que teñan materias pendentes de 1º non poderán acudir a esta primeira convocatoria. 

 
 

b) Valoración da idoneidade, profesionalidade e madurez (40%): 

Cada membro do comité de selección valorará de forma xeral aspectos como:  

1. Educación e respecto ás normas do centro 

2. Asistencia e puntualidade 

3. Interese e esforzo 

4. Autonomía e iniciativa propia 

5. Capacidade do alumno/a para poder desenvolverse só nun país estranxeiro 

Asemade dependendo da familia profesional pola que opte o alumno/a valoraranse os aspectos 

profesionais recollidos no Anexo I deste documento. 

O alumnado poderá realizar unha entrevista persoal coa Orientadora, onde entre outras cosas se 

valorará a súa motivación profesional, importancia da realización das prácticas na súa traxectoria 

profesional, etc. 

Cada un dos profesores ou profesoras do comité de selección emitirán unha puntuación que irá dende 0 

(moi mal) ata 5 (moi ben). A nota acadada será a media aritmética de cada unha das votacións. 

     

Os alumnos/as con media inferior a “2” quedarán descartados. 

 

c) Valoración lingüística (30%): Adxudicarase ata un máximo de 3 puntos polos seguintes apartados: 

a. Alumnado que vai realizar a FCT 
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 Informe do profesor sobre a asistencia obrigatoria e aproveitamento do programa CUALE 

(Inglés ou Francés), ....................................................................................................(3 puntos) 

 Se non asiste ó C.U.A.L.E.  e acredita el titulo oficial  B1 con certificado oficial.........(3 puntos)    

b. Alumnado recén titulado 

  Deberán acreditar o nivel B1 no idioma estranxeiro con certificado oficial (3 puntos) ou ben  

realizar un exame (onde a nota puntuará como máximo 3 puntos)                                                                                                                                                                                    

 
Anexo I 

 
Competencias profesionais a valorar dentro do apartado b de Criterios de selección do alumnado, por familias 

profesionais: 

 

FAMILIA PROFESIONAL DA RAMA DE INFORMÁTICA: 

1. Capacidade de traballo en equipo 

2. Capacidade para saber interpretar un texto técnico escrito nun idioma estranxeiro 

3. Capacidade para saber integrarse nun equipo multidisciplinar, no que hai establecidos roles xerárquicos 

4. Capacidade para establecer e seguir procedementos de traballo 

5. Capacidade para resolver problemas nun tempo limitado  

 

FAMILIA PROFESIONAL DA RAMA DE IMAXE PERSOAL 

1. Destreza no desenvolvemento de traballos técnicos / procesos ou procedementos relacionados coa profe-

sión. 

2. Organización, orde e limpeza no desenvolvemento de procesos / traballos técnicos. 

3. Habilidades comunicativas e relacionais no ámbito da profesión. 

4. Capacidade para adaptarse a contornos laborais e o traballo en equipo. 

5. Responsabilidade e autonomía no posto de traballo. 

 


