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REQUISITOS PREVIOS Á PRESENTACIÓN DUN 

PROXECTO ERASMUS+

Obtención polo centro educativo do PIC e Rexistro 

no URF

– The Participant Portal

– Información práctica (pdf)

Información do portal educativo de FP
– Programas europeos

– Información para obtención do PIC e rexistro no URF

Erasmus+ KA102/KA103

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/informacion-practica-pasos-previos.pdf?documentId=0901e72b8189233f
http://www.edu.xunta.es/fp/programas-europeos
http://www.edu.xunta.es/fp/erasmus-obtencion-pic-rexistro-urf


Data tope de presentación de proxectos 

de mobilidade KA102 e KA103

4 de marzo 2015 ás 12:00 horas (hora Bruxelas)

Resultados de selección de proxectos

Finais de maio 2015

• Formulario comentado dos proxectos de 
mobilidade FP: modelo KA102

Erasmus+ KA102/KA103

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/formularios/2015/ka102/formulario-comentado-institucion-2015-definitivo.pdf?documentId=0901e72b81c21b23
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/formularios/2015/ka102/formulario-comentado-institucion-2015-definitivo.pdf?documentId=0901e72b81c21b23


Recomendacións xerais
• Descargar o formulario correcto KA102 para 

proxectos de mobilidade FP :
– Ciclos formativos de grao medio

– FP básica

– Certificados de profesionalidade dos niveis I,II,III

• En cada centro educativo só pódese presentarse un 
proxecto en cada unha das modalidades:

KA102 para FP 

KA103 para ciclos formativos de grao superior/

universidades

KA101 para escolar

KA104 para educación de adultos

Erasmus+ KA102



• Cada institución só pode presentar UN PROXECTO
dentro de cada modalidade de mobilidade, pero pode ser
SOCIO noutros proxectos.

• Cando varios centros educativos se asocian créase UN

CONSORCIO, con tres ou máis orga-nizacións, e un dos

centros actuará como coordinador.

• Se se trata dun proxecto individual, debe conter como

mínimo un socio de envío (a institución solicitante) e un

socio de acollida.

• Se se trata dun proxecto de consorcio, debe comprender

como mínimo os membros do consorcio (mínimo 3

socios de FP de envío) e un socio de acollida.
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• A guía do Programa Erasmus+ establece claramente que
unha empresa intermediaria só pode ser un socio nun
consorcio. Non poderá coordinar un consorcio ou ser un
socio de envío, salvo que impartan ensinanzas de FP
como defínese en España para a acción KA102
(Formación Básica, Ciclos Formativos de Grao medio,
toda a Formación para o Emprego conducente á
obtención dun Certificado de Profesionalidade de nivel I,
II ou III).

Erasmus+ KA102



Qué documentación teñen que asinar os socios 

de envío para formar un consorcio? 

Deberán asinar un mandato autorizando ao 

coordinador do consorcio a solicitar a 

subvención e a xestionar o proxecto no cal 

participarán. 

O coordinador deberá achegar ao formulario de 

solicitude a copia escaneada dos mandatos de 

todos os membros do consorcio. 

Erasmus+ KA102



Pódense incorporar novos socios de envío ao 
consorcio durante o desenvolvemento do 
proxecto? 
Si, mediante solicitude formal á Axencia Nacional, ache-
gando o PIC do novo socio (subindo a documentación
que acredite a identidade legal da institución en URF), o
mandato asinado polo coordinador e unha carta de
aceptación por parte de todos os demais membros do
consorcio.

Este cambio dará lugar a unha enmenda.

Erasmus+ KA102



Acciones clave 1 (KA1): Mobilidade para a aprendizaxe
mobilidade de alumnos en prácticas (FCT)

mobilidade de alumnos recén titulados (no ano seguinte á finalización 
dos seus estudos) máximo 12 meses- entendéndose  a sinatura das 
actas de avaliación. 
Para as actividades de estudantes, a duración mínima para o 
período formativo é de 14 días e a duración máxima de 360 días. 
Enténdese como período formativo a duración entre o primeiro e 
o último día na institución de acollida desenvolvendo o programa 
formativo. 
mobilidade do profesorado (a empresas doutros países, centros 
educativos…) 

Para as actividades de persoal, a duración mínima do período 
formativo/docencia é de 2 días e a duración máxima é de 60 días. 

Erasmus+ KA102



Datas importantes

Todos os proxectos de mobilidade de FP teñen 

que comezar o 1 de xuño de 2015.Os proxectos 

poden ter unha duración de 12 ó 24 meses, polo

tanto a data de finalización sería o 31 de maio de 

2016 (para proxectos de 12 meses de duración) 

ou 31 de mayo de 2017 (para proxectos de 24 

meses de duración). 
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¿Que se entende por actividades de curto 
prazo e longo prazo? 

• Enténdese por actividades de curto prazo as de 
duración inferior ou igual a 60 días e as 
actividades de longo prazo as actividades 
superiores a 60 días

• As actividades de persoal son sempre de curto 
prazo e as de estudantes poden ser de curto ou 
de longo prazo.

Erasmus+ KA102



Establécese un límite no número de 

mobilidades que se poden solicitar nun 

proxecto? 

Non se establece un límite no número de 

mobilidades. Recoméndase se solicite un 

número determinado de mobilidades de acordo 

á experiencia, capacidade de xestión, tamaño e

necesidades da institución. 
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NOVIDADE NO FORMULARIO KA102

O “Plan de Desarrollo Europeo”

Comprende as áreas susceptibles de mellora coa
presentación do proxecto a nivel de alumnado,
profesorado, departamentos, centro educativo,
entorno social…

Comprende: necesidades, obxectivos, actividades
para acadar os obxectivos… Pode utilizarse o
método DAFO

Erasmus+ KA102



Acompañantes no proxecto

Desaparecen os “profesores acompañantes”, 
salvo para estudantes con NEE, menores de idade 
e persoas en risco de exclusión social, que terán 
partida orzamentaria no proxecto.

Deberán incluirse xunto á mobilidade do alumnado 
no proxecto.

Se non se previran, terán que pagarse, no seu 
caso, cos fondos de “organización”.
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Custos que cubre para acompañantes con NEE 
e persoas en risco de exclusión social:

• Importe unitario, según distancia e destino, para a viaxe, 
axuda individual, preparación lingüística e organización 
da mobilidade. 

• En casos xustificados pódese solicitar un acompañante 
ao que lle corresponderían as partidas de viaxe e axuda 
individual durante o mesmo período. 

• Ademais, poderá recibir o 100% dos gastos excepcionais 
que a súa necesidade especial requira.
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- Para calcular o custo da viaxe:

Utilizar o calculador de distancias do programa Distance
calculator.

Para custos excepcionais, como para discapa-citados,

solicítase o custo real previsto e explí-case por que.

O programa Erasmus+ para FP financia 2 días adicionais

para a viaxe (1 día para a viaxe de ida e 1 día para a

viaxe de volta).

Estes dous días non computan para o cálculo da

duración mínima elixible establecida para os períodos

formativos.

Erasmus+ KA102

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Formación lingüística

O periodo de 30 días é a fronteira para o uso da 

plataforma lingüística

Formación online, con solicitude de licencia para 

uso do alumnado, nas linguas máis faladas: 

inglés, francés, alemán, italiano, neerlandés e 

español.

Para outras linguas pode solicitarse presupuesto 

no proxecto.
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CARTA DE MOBILIDADE FP

- Non dispoñible ata finais de marzo

- Supón un compromiso de calidade

- De momento non é obrigatoria

- Data de solicitude: ata 14 maio ás 18:00 horas

- Resultados: a finais de setembro 2015

- Solicitantes:

- organización de FP

- coordinador dun consorcio

Erasmus+ KA102



Consorcio: mínimo de 3 organizacións

Criterios de selección
- 3 proxectos no programa PAP e/ou Erasmus+ finalizados

- Nun consorcio esta condición debe darse no seu

conxunto

- Executadas ao menos 80% das mobilidades nos 

proxectos finalizados

Vantaxe: o proceso de selección de proxectos nas

seguintes convocatorias cúbrese 1º por institucións que 

obteñan a carta VET
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PROXECTOS DE MOBILIDADE DE EDUCACIÓN  
KA103

–Proxectos individuais

–Proxectos por consorcio: Solicitude de Acreditación de Consorcios 
de mobilidade de Educación Superior

–Proxectos de fácil redacción

–Duración: de 16 ou 24 meses

- de 1/06/2015 a 30/09/2016

- de 1/06/2015 a 31/05/2016

•Formularios e Instruccións ka103

Erasmus+ KA103

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/convocatoria-2015-ka1-es/instruccioneska1es.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/convocatoria-2015-ka1-es/instruccioneska1es.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/convocatoria-2015-ka1-es/instruccioneska1es.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/convocatoria-2015-ka1-es/instruccioneska1es.html


Prefinanciación:
- 60% á sinatura do proxecto

- 20% en xaneiro do ano seguinte

- 20% despois do informe intermedio

No seu caso, reembolso tras o informe final

Para prácticas do alumnado: de 2 a 12 meses (financiamento máximo 

de 3 meses)

Número de becas que pódense solicitar: ata 12 meses en cada unha 

das etapas:

- Grao e/ou FP de grao superior

- Máster

- Doutorado

Erasmus+ KA103



CONSORCIO DE GRAO SUPERIOR

-Formulario de solicitude de Acreditación de Consorcios de Mobilidade 
de Educación superior KA 108

-Concédese para 3 anos

-Número mínimo de socios de envío: 3. Descrición de cada un deles

-Describir os obxectivos do consorcio, experiencia, necesidades que 
cubre, tipos de actividades de mobilidade. Se nun futuro prévense 
mobilidades a/desde países asociados ademais de países do programa

•Formulario Acreditación de Consorcios de Mobilidade

Erasmus+ KA103

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/formularios/2015/ka108/formulario-de-solicitud-ka108educacion-superiorcomentado.pdf?documentId=0901e72b81c210fb


- Criterios de selección dos socios

- Descrición da xestión do consorcio:

- distribución de tarefas

- sinatura de acordos con outros socios transnacionais

- busca de organizacións/empresas de acollida

- preparación de acordos de aprendizaxe/mobilidade de 

estudantes

- preparación dos participantes

- funcións de cada socio

- sistemas de selección do alumnado

- seguemento dos participantes

Erasmus+ KA103



- Impacto

- Difusión dos resultados

- Avaliación dos resultados

- Declaración do responsable da organización solicitante 

asinada e escaneada

- Resolución da delegación do representante legal, no seu 

caso

- Tablas cos importes das mobilidades

Erasmus+ KA103



- Grupo 1 Países do programa cos costes de vida máis altos: Austria, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, 

Noruega, Reino Unido, Suecia 300 €

- Grupo 2 Países do programa con costes de vida medios: Alemania, 

Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Islandia, 

Luxemburgo, Portugal, República Checa, Turquía 250 €

- Grupo 3 Países do programa con costes de vida más baixos: 

Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Eslovaquia, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía 200 €

Cantidade adicional de 100€ mensuais aos estudantes con menos 

recursos económicos.

Mobilidad de estudantes para prácticas en empresas: Añadirase unha

cantidade adicional de 100€ mensuais

Erasmus+ KA103



- Unha vez acreditado como consorcio pódese completar 

o formulario KA103 ou KA107

- KA103: se fora un consorcio pódese poñer o número de 

consorcio ou “solicitado”

- Para estudantes a duración pónse en meses completos 

máis días adicionais. En días: máximo 29 días

- Para persoal: pónse sempre en días

- Formación lingüística online con licencia

Erasmus+ KA103



NOVIDADE : FORMULARIO KA 107
- Para realizar estudos de duración media a “países asociados”

- 135.000 becas previstas de 2014 a 2020

- Para ciclos cortos/graos/doutorado

- Para docentes e non docentes

- Aínda non se coñece ben como desenvolverase e a súa tramitación 

é complexa

- Existen 4 tipos de instrumentos/proxectos en función dos países de 

que se trate

- Deberán detallarse as actividades a desenvolver por cada país socio

- Comprende mobilidades de España hacia países asociados e de 

países asociados hacia España

Erasmus+ KA107



CONSIDERACIÓNS

1. Preténdese unha maior difusión e uso do CV 
europass que vai incorporar o Pasaporte 
Europeo de Competencias(PEC)

2. Preténdese sistematizar a emisión de 
“Suplementos ao título”

3. Documentos de mobilidade europass para 
certificar as mobilidades de profesorado e 
alumnado

Documentos Europass

Erasmus+ KA102/KA103

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass/documentosEuropass.html


Mª Teresa Moya Fernández
Asesora de emprendemento e programas europeos FP

fpplus@edu.xunta.es

+34 981546564
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mailto:fpplus@edu.xunta.es


Grazas
pola súa atención

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa
www.edu.xunta.es/fp


