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1. Introdución ao programa de 
aprendizaxe permanente Erasmus 

O programa Erasmus ten como obxectivo atender as necesidades de ensino e aprendizaxe do 
profesorado e do alumnado en educación universitaria, formación profesional de grao superior e 
ensinanzas artísticas e deportivas, calquera que sexa a duración da formación. 

 

Dentro deste programa educativo hai catro categorías para solicitar mobilidades: 

 

� Mobilidade de estudantes para estudios (SMS). 

� Mobilidade de estudantes para prácticas (SMP). 

� Mobilidade de persoal para formación (STT).  

� Mobilidade de persoal para docencia (STA). Persoal saínte de institucións de ensino superior 
e persoal invitado de empresas doutros países europeos. 

Mobilidade de estudantes para estudios (SMS) 

Emprégase principalmente para alumnos que van facer estudos no estranxeiro. A finalidade desta 
mobilidade é realizar un período de estudos nun centro educativo doutro país da Unión Europea ou 
países participantes no programa de aprendizaxe permanente "Lifelong learning". Permítelles aos 
estudantes beneficiárense educativamente, lingüísticamente e culturalmente da experiencia de 
aprendizaxe noutro país. 

 

Exemplo: alumna de arquitectura que vai estudar o segundo cuadrimestre do cuarto curso na 
Universidade La Sorbonne, en Francia, ou alumna da escola de estudos superiores de deseño de 
interiores que vai estudar o derradeiro curso do grao nun centro educativo de Turquía. 

 

Mobilidade de estudantes para prácticas (SMP) 

Refírese a mobilidades do alumnado participante neste programa para facer prácticas de empresa no 
estranxeiro. Contribúe á creación dunha comunidade de novos e futuros profesionais ben 
cualificados, con mentes abertas e experiencia internacional. 

 

Exemplo: un estudante de ciclo formativo de grao superior de anatomía patolóxica realizará o módulo 
práctico da formación no centro de traballo FCT, no hospital Krakowski Szpitalv, en Polonia. 
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Mobilidade de persoal para formación STT 

Contén dúas mobilidades: 

 

� Mobilidade do persoal do centro educativo para recibir formación nunha empresa estranxeira e 
aprender por medio da transferencia de coñecementos ou de competencias, co fin de adquirir 
aptitudes prácticas.  

� Mobilidade para persoal docente e non docente galego a un centro educativo estranxeiro, co fin 
de fomentar o intercambio de competencias e experiencias sobre métodos pedagóxicos.  

 

Para solicitar estas mobilidades o centro educativo galego deberá ter a carta Erasmus estándar 
(EUC) ou ampliada (EUCX). 

A duración mínima é dunha semana, e a máxima de seis semanas. A Axencia Nacional financia 
como máximo unha semana.  

 

Exemplo: unha profesora do ciclo formativo de produción mecánica que vai observar o proceso 
produtivo dunha empresa situada en Baviera, ou un bedel dun centro educativo galego vai visitar 
un centro homólogo en Finlandia. 

 

 

Mobilidade de persoal para docencia (STA) 

Serve para o profesorado dun centro educativo galego que, por acordo institucional con outro 
centro educativo europeo, vai impartir clases ou docencia, durante como máximo seis semanas, 
nese centro europeo. A finalidade destas mobilidades é animar os centros educativos a que amplíen 
e enriquezan a variedade e o contido dos cursos que ofrecen. 

Non se establece unha duración mínima desta actividade, pero é obrigatorio impartir polo 
menos cinco horas lectivas. É preciso ter a carta Erasmus estándar (EUC) ou a carta ampliada 
(EUCX).  

Esta modalidade de mobilidade tamén permite invitar unha empresa estranxeira a visitar un 
centro educativo de Galicia co fin de transferir coñecementos sobre procesos innovadores ou 
outros aspectos enriquecedores para a formación de todos os participantes. A axuda para a visita 
de empresa ten que ser solicitada polo centro educativo galego. 

 

Exemplo: un profesor do ciclo de xardinaría que impartirá durante dúas semanas clases de poda 
nunha escola verde holandesa, ou unha empresa de fabricación de microprocesadores de Israel que 
é invitada por un instituto galego que ofrece o ciclo fomativo de sistemas microinformáticos. 
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2. Mobilidade de estudantes para 
prácticas Erasmus  

Por medio deste tipo de mobilidades, os estudantes galegos poderán facer o período de prácticas en 
empresas, centros de investigación ou outras institucións nos países participantes no programa de 
aprendizaxe permanente. 

Os participantes recibirán financiamento para atender os gastos de viaxe e estadía (aloxamento e 
manutención).  

Os centros educativos galegos deberán solicitar esas axudas á axencia estatal de programas europeos. 
Posteriormente, cada centro deberá entregar a axuda de cada participante de acordo coas condicións 
establecidas pola axencia estatal de programas europeos. 

A continuación explícanse os requisitos que deberán cumprir os centros educativos para solicitar os 
fondos para a axuda, e as instrucións para cubrir a aplicación da axencia estatal de programas 
europeos. 

2.1 Requisitos para participar nas mobilidades de 
prácticas Erasmus 

Condición para participar na mobilidade de práctica s de empresa Erasmus 

As universidades, centros educativos galegos de formación profesional e centros de ensinanzas 
deportivas ou artísticas ("high education institutions") que queiran participar neste tipo de 
mobilidades deberán ter a carta Easmus para prácticas de empresa (EUCP) ou a carta Erasmus 
ampliada (EUCX).  

O participante deberá estar matriculado, no caso de formación profesional, nun ciclo formativo de 
grao superior, no módulo de formación no centro de traballo. 

Organización das mobilidades de prácticas Erasmus 

Existen dúas modalidades de envío dos participantes ás empresas onde vaian realizar as practicas. 
Pódese facer directamente entre o centro educativo e o alumno ou alumna participante, ou por medio 
dun consorcio de centros, organizado por unha institución pública. 

� Mobilidade directa A organización da mobilidade xestiónase directamente entre un centro 
educativo galego con carta Erasmus e os estudantes participantes. Correspóndelle ao centro 
elaborar coa empresa en destino o acordo formativo e o programa de traballo, realizar o 
seguimento do período de prácticas e o seu posterior recoñecemento, parcial ou na súa 
totalidade, do período de prácticas, e a súa validación co módulo de formación no centro de 
traballo. 

� Mobilidade por medio dun consorcio. Organizado por unha institución pública (concello, 
consellería de educación ou outras institucións) e coa asociación de centros educativos con 
carta Erasmus, dese mesmo concello ou desa comunidade autónoma.  
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O consorcio estará composto, como mínimo, por un coordinador institucional e polo menos un 
centro educativo. Correspóndelle á organización solicitante coordinar cos socios, solicitar as 
axudas para prácticas de empresa, administrar e xustificar os fondos empregados, impulsar e 
facilitar os contactos, e xestionar a viaxe dos participantes. 

Prazo de solicitude das axudas para estadía para pr ácticas Erasmus 

A convocatoria para a solicitude para as axudas de prácticas establécese, normalmente, no 
primeiro trimestre do ano.  

Requisitos para organizar as mobilidades nas organi zacións de acollemento 

� As organizacións de acollemento poden ser empresas, centros de investigación ou outras 
institucións. Non cómpre formalizar unha carta de compromiso; só se deberá redactar un 
acordo formativo ("training agreement") para cada estudante e deberá estar asinado polas 
tres partes (centro educativo, alumno/a participante e empresa ou institución onde vaia 
realizar as prácticas). 

� O acordo formativo é un documento personalizado entre o centro educativo e a institución de 
acollemento, que inclúe o seguinte: programa de traballo para realizar o participante, 
resultados pqra adquirir en termos de coñecementos, competencias e capacidades, 
actividades de titoría, e o recoñecemento académico do período de prácticas.  

� O recoñecemento das prácticas basearase no acordo formativo aprobado con anterioridade 
polas tres partes implicadas. O habitual é que antes de solicitar os fondos para as 
mobilidades xa estea redactado este acordo. Se non foi posible, poderase solicitar a axuda 
para os participantes e aproveitar o período abranguido entre a solicitude e o comezo das 
prácticas (aproximadamente un ano) para procurar empresas no estranxeiro e acordar o 
programa educativo de cada alumno (proceso similar á FCT en Galicia).  

� Os centros educativos e as empresas ou institucións en destino deberán deseñar o"training 
agreement and quality commitment". O acordo formativo ("training agreement") citouse 
anteriormente. O compromiso de calidade ("quality commitment") é parte do acordo 
formativo e é o documento onde se establecen as funcións e responsabilidades das partes 
(centro educativo, empresa e estudante) en relación co período de prácticas. 

� Igual que na FCT en Galicia, deberá formalizarse un contrato entre o centro educativo e o 
alumnado participante nesta mobilidade. 

Requisitos para os participantes e os centros educa tivos 

� Cada centro educativo ou o consorcio é o responsable da selección dos estudantes, de 
conformidade coas directrices establecidas pola Axencia Estatal de Programas Europeos 
(OAPEE). O proceso de concesión das axudas deberá ser transparente, xusto, equitativo e 
coherente, e deberá estar ben documentado. Todo o procedemento de concesión de axudas 
farase público, explicando con claridade os criterios de elixibilidade, exclusión, selección e 
concesión.  

� O centro educativo ou, de ser o caso, o consorcio poderá establecer os criterios de elección 
baseados en factores tales como o expediente académico, a preparación lingüística e o grao 
de madureza e motivación 
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� A solicitude das mobilidades ten que respectar coa máxima exactitude a previsión real das 
necesidades dos centros educativos ou do consorcio. No caso de que non se empreguen todas 
as mobilidades, a organización solicitante estará obrigada a devolver os fondos. Ademais, na 
solicitude do ano seguinte, o centro educativo ou o consorcio poderá ser penalizado, 
reducíndolle o número de mobilidades que se concedan. 

� As mobilidades para alumnos de FP de grao superior teñen duración mínima de dous meses 
e máxima igual á duración das prácticas en Galicia ou período de FCT. 

� Se o alumno ou a alumna participante recibiu no pasado unha bolsa de mobilidade de 
prácticas (bolsa Leonardo ou Erasmus) noutro ciclo formativo cursado anteriormente non 
terá dereito a outra bolsa desta modalidade. 

� Todos os estudantes teñen que levar cobertura sanitaria (tarxeta sanitaria europea), un seguro 
de responsabilidade civil e un seguro de accidente. O tipo de seguros pode ser distinto, 
dependendo do tipo de prácticas. O seguro contratado pola Xunta de Galicia atende calquera 
infortunio que poida ter lugar in itinere ou no centro de traballo.  

� Os estudantes participantes realizarán as prácticas nunha empresa, centros de investigación 
ou outras institucións. Non serán elixibles como institucións de acollemento institucións e 
outros organismos da Unión Europea, organizacións que xestionen programas da Unión 
Europea nin embaixadas ou consulados do país de orixe do estudante.  

� Existen cursos de preparación lingüística destinados ao aproveitamento das prácticas de 
empresa. No caso de non realizarse, a cantidade aboada polo EILC ("Erasmus Intensive 
Language Courses") deberá devolverse. Os EILC ofrécenlles aos estudantes Erasmus a 
oportunidade de estudar in situ o idioma do país anfitrión, por un período máximo de seis 
semanas, antes do comezo do período de prácticas. 

Para máis información: 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/EILC/EILC_cursos.html 
 

2.2 Normas para cubrir o formulario de solicitudes de 
prácticas Erasmus 

� O formulario deberase presentar en liña na Axencia Estatal de Programas Europeos 
(OAPEE). Para cubrir a solicitude, pódese acceder á seguinte ligazón: 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion-linea.html 

� Logo de validado con éxito este formulario electrónico, deberá gardar o ficheiro pdf que a 
aplicación xera. A continuación, imprima este ficheiro e envíe unha copia en papel coa 
sinatura orixinal á Axencia Estatal de Programas Europeos (División Erasmus OAPEE. 
Paseo del Prado, 28. 28014 Madrid). 

� Á hora de entregar a documentación en Correos, farase en sobre aberto, e antes de pechar o 
sobre para seu envío deberase requirir do persoal de correos que se sele a primeira folla do 
formulario. Isto garante a entrega dentro do prazo.  

� Para completar o formulario so é preciso cumprir os datos identificativos do centro 
educativo, e o punto e.1. mobilidades. 
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� No punto de mobilidades cubrirase só "SMP Mobilidades de estudantes para prácticas". 

 

� Os puntos de "Mobilidade de estudantes para estudos SMS", "Mobilidade de persoal para 
formación STT" e "Mobilidade de persoal para docencia STA" cubriranse con ceros, posto 
que no noso caso só imos solicitar mobilidades de prácticas FCT, nin mobilidades de estudo 
para alumnos, nin mobilidades de persoal para a súa formación ou para a impartir docencia 
no estranxeiro.  
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� Para contabilizar a duración media das prácticas tomarase como unidade de cálculo o mes. A 
contabilización do tempo de estadía deberá respectar as datas do certificado de estadía que a 
empresa onde vaia realizar a estadía xa debería ter cuberto. Para cubrir este punto tense que 
usar a seguinte táboa: 

 Ida do estudante Volta do estudante 

Día Mes  Mes 

1 ó 8 1,00 0,25 

9 ó 15 0,75 0,50 

16 ó 23 0,50 0,75 

24 ó 28/29/30/31 0,25 1,00 

 

Exemplos prácticos para o calculo do tempo de estad ía   

 

� Para comprender mellor o uso desta, a continuación amósanse unha serie de exemplos: 

 

Data de saída do estudante: 5 de abril. Data de volta: 29 de xuño 

CÁLCULO:  

 Mes de abril: saída o 5 de abril � entre o 1 e o 8 � 1  

 Mes de maio: mes enteiro no estranxeiro � 1 

 Mes de xuño: volta o 29 de xuño � entre o 24 e o 30 � 1 

 Resultado: 3 meses 

Data de saída do estudante: 20 de febreiro. Data de volta: 26 de abril 

CÁLCULO:  

 Mes de febreiro: saída o 20 de febreiro � entre o 16 e o 23 � 0,50  

 Mes de marzo: mes enteiro no estranxeiro � 1 

Mes de abril: volta o 26 de abril � entre o 24 e o 30 � 1 

Resultado: 2,5 meses 
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Data de saída do estudante: 10 de setembro. Data de volta: 10 de novembro 

CÁLCULO:  

Mes de setembro: saída o 10 de setembro � entre o 9 e o 15 � 0,75  

Mes de outubro: mes enteiro no estranxeiro � 1 

 Mes de novembro: volta 10 de novembro� entre o 09 e o 15 � 0,5 

Resultado: 2,25 meses 

 

 

 

 


