
SUBDIRECCIÓN XERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVIZO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL E RELACIÓN CON 

EMPRESAS

ACCIÓN CLAVE 2- ASOCIACIÓNS ESTRATÉXICAS NO ÁMBITO 
DA FORMACIÓN PROFESIONAL



INFORMACIÓN XERAL                              

• Documentación de interese:

- A convocatoria europea de propostas: publicada no Diario Oficial da UE o 
2 de outubro de 2014. 

- A Guía do Programa:

-Parte A: visión global do Programa e a súa estrutura.

-Parte B: información específica sobre cada unha das accións.

-Parte C: información detallada sobre os procedementos no

proceso de solicitude de subvención, así como as disposicións

administrativas e financieras.

-Instruccións comúns

-Manual do experto

-Formularios

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2013_362_R_NS0004&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2013_362_R_NS0004&from=EN
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/convocatoria/2015/erasmus-plus-programme-guideenv1.pdf?documentId=0901e72b81aef7b0
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/instrucciones-comunes.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/instrucciones-comunes.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/instrucciones-comunes.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents/expert-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents/expert-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents/expert-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents/expert-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents/expert-guide_en.pdf
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/convocatoria-2015-ka2-fp/instruccioneska2fp.html


INFORMACIÓN XERAL                                      

-Alianzas para o coñecemento
-Alianzas para as competencias
sectoriais
-Plataformas informáticas
(eTwinning/EPALE/EYP)
-Cooperación con Países Socios
Reforzo das Capacidades

ERASMUS +

ACCIÓN CLAVE 1
Mobilidade para o 

aprendizaxe

ACCIÓN CLAVE 2
Cooperación para a 

innovación e o 
intercambio de boas 

prácticas

ACCIÓN CLAVE 3
Reforma das políticas

Asociacións 
estratéxicas



INFORMACIÓN XERAL

Educación Superior: estudantes de Educación Superior,

profesorado, persoal das institucións de E.S, formadores,

profesionais de empresas

PARTICIPANTES 

Formación Profesional: aprendices e estudantes de Formación

Profesional, profesorado, formadores, persoal das institucións

de FP, formadores e profesionais de empresas   



CONSIDERACIÓNS IMPORTANTES

Esixencia de altos niveis de calidade para os seguintes aspectos dun proxecto:

– Análise de necesidades o de posibilidade de mellora e a súa relación cos 

obxectivos do Programa Erasmus +. É o punto de partida que xustifica a 
necesidade dun proxecto e ao mesmo tempo xustifica os seus obxectivos.

- Obxectivos do Programa

- Obxectivos da acción Clave 2(prioridades horizontais)

- Obxectivos de cada sector (prioridades específicas)

- Obxectivos do propio proxecto

– Calidade do deseño e desenvolvemento práctico do proxecto, a planificación

da avaliación do proxecto

- Calidade do deseño                                              proceso de avaliación

- Calidade das actividades e resultados             



CONSIDERACIÓNS IMPORTANTES

– Calidade do equipo do proxecto e dos acordos de cooperación

- Adecuada combinación de socios (polo menos 3 socios)

- Correcta e equilibrada distribución de responsabilidades e tarefas

- Mecanismos eficaces de comunicación e coordinación

- Se se contempla a participación dunha organización dun país socio, esta

debe estar plenamente xustificada

– Plan de difusión e impacto do proxecto 

- Debería incluír obxectivos medibles e realistas, axustarse a un calendario 
e planificar os recursos necesarios para as actividades

- Chegar ao máximo de usuarios potenciais posibles fora da Asociación

- Contestar a estas preguntas: a quen difundir?

cómo difundir?

cando difundir?

- Avaliación interna do impacto



PRIORIDADES HORIZONTAIS DAS ASOCIACIÓNS 
ESTRATÉXICAS comúns a todos os ámbitos

1.- Desenvolver competencias básicas e transversais.

2.- Desenvolver novos enfoques para fortalecer a educación e a 
formación de educadores.

3.- Mellorar a integración dixital na aprendizaxe, na ensinanza, 
na formación e no traballo.

4.- Contribuír ao desenvolvemento dun Espazo Europeo de 
aptitudes e cualificacións.

5.- Impulsar proxectos innovadores encamiñados a reducir a 
disparidade de resultados de aprendizaxe.

6.- Estimular o desenvolvemento e o uso de enfoques  e 
ferramentas innovadoras.



ASOCIACIÓNS ESTRATÉXICAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

• PRAZO DE SOLICITUDE: 31 DE MARZO de 2015

• HORA: 12.00h

• AVALIACIÓNS: abril, maio e xuño de 2015

• RESULTADOS: xullo de 2015

	



ASOCIACIÓNS ESTRATÉXICAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

SOLICITANTES ADMISIBLES

ORGANIZACIÓNS DE FP

OUTRAS 
ORGANIZACIÓNS

-Dun país do programa.
-Relacionados con:
• Ensinanza/Formación

Profesional
• FP e o mercado laboral



COMPOSICIÓN DA ASOCIACIÓN

Países do programa

Países asociados

(xustificado)

Mínimo 3 países 
diferentes 



DURACIÓN DOS PROXECTOS

2 ANOS

3 ANOS        

do 1 de setembro de 
2015  ata o 31 de 
agosto de 2017     

do 1 de setembro de 
2015 ata o 31 de 
agosto de 2018



TIPOS DE ACTIVIDADES

Erasmus+   flexibilidade

TIPOS

-Desenvolvemento de novos plans formativos que
inclúan experiencias de traballo como parte dos
mesmos.

-Xestión máis eficiente das organizacións de FP

-Accións para acercar a FP ás necesidades do

mercado laboral.

-Investigación e desenvolvemento de novos

materiais e ferramentas de aprendizaxe.

-Desenvolvemento de métodos e ferramentas

de orientación profesional, asesoramento e

preparación.

-Integración das TIC nos procesos formativos de 
FP.



DISTINTOS TIPOS DE ACTIVIDADES DE 
MOBILIDADE

• De curta duración (de 5 días a 2 meses)
-Mobilidade combinada o mixta: trátase de actividades que combinan un

o máis períodos breves de mobilidade física con mobilidade virtual a través

do uso das TIC

-Actividades de formación conxunta dirixidas ao persoal

• De longa duración (de 2 a 12 meses)

-Estancias de ensinanza ou formación de longa duración para o persoal

-Anexo I da Guía



PRIORIDADES ESPECÍFICAS DAS ASOCIACIÓNS
ESTRATÉXICAS no ámbito da Formación Profesional

1.- Apoiar o desenvolvemento dunha FP de alta calidade cun
marcado compoñente de aprendizaxe baseado no traballo.

2.- Aumentar a relevancia da provisión de FP respecto dos
mercados de traballo.

3.-Aumentar a transparencia e a confianza mutua entre os
sistemas de educación e formación profesional a nivel
nacional e europeo.

4.-Incentivar o fomento dunha FP continua de fácil acceso e
orientada á carreira profesional

5.-Fomentar o desenvolvemento de capacidades e
competencias de profesores e formadores.



RESULTADOS dunha asociación estratéxica de 
FP

• Exemplos:

-Desenvolvemento de currículos-total ou parcial.

-Desenvolvemento de itinerarios formativos.

-Desenvolvemento de recursos educativos dixitais de libre 
acceso.

-Unha guía metodolóxica susceptible de ser publicada.

-Un software específico.

-Estudos e análise susceptibles de ser publicados.

-Un curso de formación



ORZAMENTO

proxectos de 2 anos = 300.000€

Límites de financiación proxectos de 3 anos = 450.000€

Estrutura do orzamento: 

1. Xestión e execución do proxecto          orzamento sinxelo

2. Reunións transnacionais                         no % de cofinanciación

3. Produtos intelectuais                               2 custo real     NEE

4. Eventos multiplicadores                                                    custos excepcionais 

5. Custos excepcionais                                 resto custos unitarios

6. Necesidades especiais

7. Mobilidades



ORZAMENTO

PARTIDA LÍMITE(máx en esta 
partida)

FINANCIACIÓN MÉTODO de 
cálculo

Xestión e execución 2.750 € /mes Coordinador 500€/mes

Socio 250€/mes

custo unitario

Reunións 
transnacionais

23.000 e /ano ata 1999km 575€/part.

Dende 2000km 760€/part.

custo unitario

Produtos intelectuais Sin límite específico Tabla A da Guía custo unitario

Eventos mutiplicadores

Conferencias/eventos

30.000€/proxecto Part.locales 100€/part.

Part.internacionais 200€/part.

custo unitario

Custos excepcionais 75% dos custos elixibles

(máx 50.000€/proxecto)

Porcentaxe sobre os custos 
elexibles

custo real

Necesidades especiais 100% 100% custo real

Mobilidades Sen límite específico Sen límite específico custo unitario



ORZAMENTO
COSTES 
ELEXIBLES

MODO DE 
FINANCIACIÓN

CANTIDADES REGRAS

Viaxes Unidades Ata 1999Km-275€/part.

Ata 2000Km-360€/part.

É necesario xustificar a 
necesidade  destas 
actividades  no 
resultado do proxecto

Axudas

Individuais

Unidades Dependendo de:

Tipo de mobilidade/actividade

Estancias/curta-longa duración

País onde se desenvolve a 
actividade. Tabla C

É necesario xustificar a 
necesidade  destas 
actividades  no 
resultado do proxecto

Apoio 

Lingüístico

Unidades Só para actividades entre 2/12 
meses

150€ por participante 

Só se pode solicitar se 
está motivada na 
solicitude



CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

* Mínimo 50% en cada criterio  * Mínimo 60 puntos 

Avaliación da calidade-Relevancia  30 puntos

Avaliación da calidade-Deseño e execución 20 puntos

Avaliación da calidade-Equipo e cooperación  20 puntos

Avaliación da calidade-Impacto                          30 puntos



PROCESO DE SOLICITUDE

Pasos previos para presentar unha solicitude

• Apertura dunha conta en ECAS

• Alta da institución no URF obtención PIC

• Formulario electrónico

http://www.sepie.es/dctm/weboapee/erasmus/formularios/2015/instrucciones-tecnicas.pdf?documentId=0901e72b81c5e88f
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-19955080-8Vb5MswAaNL01A7Mo8gzRT74LgsBFezIzysfVzgzysU2aeAJRtHl6aj11J19B422ayHZYmoBCbAvwhYFgoypHyP-PHslUMVSXYCaH46bSwEPAC-zUN3kqIDlpTLRJO5pvzju8rZtU1X5zmzas0DxohSueT4&caller=/cas/login
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.sepie.es/dctm/weboapee/erasmus/formularios/2015/ka203/formulario-comentado.pdf?documentId=0901e72b81c5e1ac


ASPECTOS A TER EN CONTA 

• Os proxectos son institucionais NON individuais

• Proxectos adaptados ás institucións, ao seu persoal e ao seu
alumnado

• Boa selección dos socios e do coordinador

• Ler con atención a documentación de referencia

• Ter moi claros os obxectivos da acción (GUÍA)

• Implicación dos socios na redacción da proposta

• Orzamentos realistas, coherentes coa redacción do proxecto e
coa regulación financeira do programa



ASPECTOS A TER EN CONTA

• Claridade, definición e concreción. Evitar as
xeneralidades.

• Información correcta dos socios no URF

• Que a información dos mandatos coincidan co URF

• Cubrir con atención el cronograma

http://www.sepie.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/convocatoria-2015-ka2-es/instruccioneska2es.html
http://www.sepie.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/convocatoria-2015-ka2-es/instruccioneska2es.html


ASOCIACIÓNS ESTRATÉXICAS
EDUCACIÓN SUPERIOR

Todas aquelas institucións deste sector para 
poder participar       CARTA ERASMUS

Formulario  de solicitude KA 203

http://www.sepie.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/ECHE20015.html
http://www.sepie.es/dctm/weboapee/erasmus/formularios/2015/ka203/formulario-comentado.pdf?documentld=0901e72b81c5e1ac


CONSIDERACIÓNS 

- As asociacións estratéxicas non 

proxectos de mobilidade.

Ter en conta                                - Todas as actividades de mobilidade

deben considerarse se contribúen a

obxectivo xeral do proxecto

- No caso da Educación Superior non

é esperable unha proposta sen 

productos intelectuais.



INSTITUCIÓNS PARTICIPANTES

Ensinanzas universitarias

Ensinanzas artísticas superiores

FP de grao superior

Ensinanzas profesionais de

artes plásticas e deseño 

de grao superior 

Ensinanzas deportivas de grao

superior

EDUCACIÓN 
SUPERIOR



PRIORIDADES ESPECÍFICAS de asociacións
de Educación Superior

1.- Respaldar as institucións de Educación Superior para
aplicar as reformas necesarias con arreglo á Axenda de
modernización da UE 2011 as súas áreas de prioridade:
aumentar os resultados académicos; mellorar a
calidade por medio da mobilidade e a cooperación
transfronteriza; facer que funcione o triángulo do
coñecemento e mellorar a gobernanza e a financiación.



PRIORIDADES ESPECÍFICAS de asociacións
de Educación Superior

2.- Respaldar a aplicación da Comunicación de 2013 
Opening Up Education: promoting the development of 
new modes of delivery-



TIPOS DE ACTIVIDADES

Desenvolvemento de prácticas innovadoras relacionadas
con:

-Estudos e currículos conxuntos: programas intensivos e
módulos comúns (incluídos virtuais) entre asociacións de
diferentes países, disciplinas, sectores económicos,
considerando os requerimentos do mercado laboral.

-Avances pedagóxicos e metodolóxicos, sobre todo aqueles
que se dirixan a competencias transversais, emprendimento,

Pensamento creativo a través dunha visión multidisciplinar,

empregando as TIC



TIPOS DE ACTIVIDADES II

- Actividades destinada a atraer e reter a estudiantes
non tradicionais como os adultos e a grupos con escasa
representación na educación.

-Actividades de aprendizaxe que desenvolvan unha
ciudadanía activa e espíritu empresarial.

-Establecemento dun marco homoxéneo europeo de
recoñecemento e validación de coñecementos,
aptitudes e competencias



TIPOS DE ACTIVIDADES de mobilidade

Curta duración: (de 5 días a 2 meses)

- Modalidade combinada virtual/física de estudiante
- Programas intensivos de estudio: 

-modalidade exclusiva vinculada á Educación Superior para:

*promover procesos eficientes de ensinanza de perfil 

internacional sobre temas especializados

*facer posible que o alumnado e profesorado traballen xuntos

en grupos multinacionais e multidisciplinares e que
contemplen o tema de estudio dende diversas perspectivas



TIPOS DE ACTIVIDADES de mobilidade II

*Facer posible que os membros do persoal docente
intercambien puntos de vista sobre o contido que ensinan e
adopten novos enfoques curriculares co fin de adopta métodos
de ensinanza innovadores que poidan chegar a formar parte do
novo curso ou plan de estudios conxunto concebido para un aula
internacional.

- Actos de formación conxunta de curta duración para
persoal:

*visitas de estudio que combinan visitas in situ a organizacións
relacionadas.

* Presentacións // Talleres de debate// Cursos de formación…



TIPOS DE ACTIVIDADES de mobilidade III

Longa duración: (de 2 a 12 meses)

-Mobilidade de longa duración  para estancias do persoal por 

motivos do persoal por motivos de ensinanza ou formación



LISTA DE COMPROBACIÓN

- A solicitude enviouse no formulario oficial

- O formulario de solicitude está cumplimentado na súa
totalidade

- A solicitude presentouse na AN do país na que a 
organización está establecida

- A solicitude cumplimentouse nunha das linguas oficiais
da UE

- Anexouse e asinouse a declaración responsable

- Os mandatos de cada socio asináronse por ambas partes



LISTA DE COMPROBACIÓN II

- A temporalización das actividades e produtos intelectuais
correspóndese cos datos do cronograma proporcionado

- As organizacións participantes subiron ao portal os 
documentos que proban o seu status legal (guía)

- Todas as institucións de educación participantes  

contan cunha Carta Erasmus válida

- A asociación contén un mínimo de 3 organizacións

de 3 países diferentes

- A solicitude enviouse en prazo



MOITAS GRAZAS

ANA Mª ALZATE RODRÍGUEZ

SERVIZO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL E RELACIÓN CON 

EMPRESAS

SUBDIRECCIÓN XERAL DE FP

981 54 65 64     fpplus@edu.xunta.es


