
PREGUNTAS FRECUENTES

Axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da

Unión Europea, durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

CONVOCATORIA

1. Quen pode solicitala?

O alumnado universitario matriculado nalgunha das tres universidades do Sistema universitario de

Galicia (en diante, SUG)  durante o curso académico 2016/17.

2. Onde se publicada a convocatoria e as súas bases?

Publícase  no Diario  Oficial  de  Galicia  (en  diante  DOG) número  19  do  27  de  xaneiro  de 2017 e

corresponde á Orde do 15 de decembro de 2016

Podes consultala na seguinte ligazón http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21091

3. Cal é o prazo de presentación de solicitudes?

Desde o 28 de xaneiro ata o 14 de marzo de 2017, ambos inclusive.

4. Cantas axudas se convocan?

Cento cincuenta axudas (150).

1

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21091


5. Cal é a súa contía e cando se aboa?

Máximo de 900 euros, que se aboarán unha vez realizado o curso.

6. En que período hai que realizar a estadía? 

No período comprendido, exclusivamente, entre o 15 de xuño e o 31 de agosto de 2017, ambos os

dous incluídos.

7.Que requisitos debo cumprir?

a) Estar matriculado no curso 2016/17, como mínimo en 50 créditos, en calquera das universidades do

Sistema universitario de Galicia, en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación  de grao,

licenciatura,  diplomatura,  enxeñaría,  arquitectura,  enxeñería   técnica  ou  arquitectura  técnica  e  ter

superado 60 créditos con anterioridade á data de publicación da orde na titulación que está a realizar.

O alumnado que estea matriculado no traballo fin de grao poderá incluír os créditos que lle correspondan

dentro do mínimo dos 50 créditos esixidos.

b) O curso de idiomas debe ter unha duración mínima de tres semanas, cun mínimo de 15 horas lectivas

semanais. O idioma que se desexe cursar deberá corresponderse co idioma oficial do país elixido.

8. Que supostos están excluídos desta convocatoria? 

a) Se fuches beneficiario desta axuda en anteriores convocatorias

b)  Se  fuches  beneficiario/a,  durante  o  curso  2016/17,  dunha  bolsa  do  programa  comunitario  de

mobilidade Erasmus +, e desexas realizar unha estadía para perfeccionar a lingua oficial do país no

que está a desenvolver o devandito programa.

Ex.:  non  poderás  solicitala  se  desenvolves  unha estadía  en  Alemaña a través  dun  programa de

mobilidade Erasmus+ e desexas perfeccionar o alemán durante o verán nese país. 

9. Como alumno/a dun máster universitario oficial, podo solicitar esta axuda?

Non, esta axuda non vai dirixida ao alumnado de máster universitario. Vai destinada exclusivamente

ao  alumnado  matriculado  no  SUG  en  titulacións  de  grao,  licenciatura,  enxeñaría,  arquitectura,

diplomatura, enxeñaría técnica e arquitectura técnica

10. Son un estudante que participa neste curso académico nun programa comunitario de mobilidade

Erasmus+ (ex.: Italia). Podo solicitar esta axuda para realizar un curso de idiomas en Irlanda?

Si que podes xa que no Erasmus+ perfeccionaches o italiano e o curso que queres desenvolver en

Irlanda é de inglés, idioma oficial do país que elixiches.

11. Cales son as fases do procedemento ED416A?
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FASES DO PROCEDEMENTO

1º Fase: presentación de solicitudes

- Tes ata o día 14 de marzo de 2017 para presentar o

formulario de solicitude en liña (anexo I, ED416A) e a

documentación. 

- Se presentas a solicitude fóra dese prazo non poderás

optar á bolsa.

2º  Fase: prazo  de  emenda  de  erros  e

documentación.

-  Publicación  da  listaxe  provisional de  solicitudes

admitidas e excluídas por documentación. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21091

-  Na  listaxe  de  solicitudes  excluídas  sinalaranse  os

motivos de exclusión. 

-  Tes  10  días  para  emendar  erros  e  presentar  a

documentación que che falte.

- Si deixas pasar eses 10 días sen facelo entenderase

que desistes da túa solicitude.

3º Fase: selección comisión avaliadora.

 

- A selección das solicitudes que cumpran os requisitos

da convocatoria a realizará a comisión avaliadora.

- A comisión ordenará as solicitudes dando prioridade a

aquelas  que  no  expediente  académico  teñan  unha

cualificación da nota media máis alta. 

En caso de empate na nota media terá preferencia o

alumnado  que  teña  superado  un  maior  número  de

créditos.

-  A  comisión  elaborará  tamén  unha  listaxe  de

suplentes por orde de puntuación do seu expediente

académico.

- A comisión fará a proposta de resolución e a elevará

ao  conselleiro  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria para que resolva.

Nesa proposta incluirase a listaxe de beneficiarios/as, a

listaxe de suplentes e a de solicitudes denegadas.

4º Fase: publicación DOG e pagamento

- A resolución publicarase no DOG e no portal educativo

da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21091  

-  O  pagamento  realizarase  na  conta  bancaria  que
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indicaches na túa solicitude.

5º Fase: recursos

Contra  esa  resolución  pódese  interpoñer  recurso

potestativo de reposición ante o Conselleiro de Cultura,

Educación  e  Ordenación  Universitaria  no  prazo  dun

mes a partir da publicación da resolución no DOG ou

recurso  contencioso-administrativo ante  a  Sala  do

Contencioso  Administrativo  do  Tribunal  Superior  de

Xustiza de Galicia no prazo de 2 meses.

12. Onde podo informarme?

Canais de información Enderezos e teléfonos

Consultas  electrónicas  relacionadas  coa

convocatoria

 orientacion.sug@edu.xunta.  es

Consultas telefónicas 981 54 44 03 /54 44 30/ 54 54 33 

Consultas presenciais

Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria

Secretaría Xeral de Universidades

Servizo  de  Apoio  e  Orientación  aos  Estudantes

Universitarios 

Edificio administrativo de San Caetano, s/n, 

15781 Santiago de Compostela, A Coruña.

Consultas  relacionadas  coas  dificultades

técnicas  ou  co  proceso  de  obtención  dos

formularios.

012 (teléfono de información)

012@xunta.gal

13. Que documentación necesito achegar xunto co formulario de solicitude? 

Ao cumprimentar o formulario de solicitude (anexo I, modelo normalizado ED 416 A), debes xuntar os

seguintes documento para facer a presentación no rexistro electrónico. 

a) Certificación académica oficial completa emitida pola universidade correspondente, nun período non

anterior a un mes á data de presentación da solicitude, na cal se farán constar as materias ou créditos

en que estás matriculado/a  no curso  académico 2016/17,  así  como a nota  media  do  expediente

académico.
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Se cursaches estudos de 2º. ciclo (licenciatura, arquitectura e enxeñaría) por acceder desde unha

titulación de 1º ciclo ou desde o 1º ciclo doutra titulación,  deberás enviar ademais unha copia da

certificación académica oficial relativa ao primeiro ciclo realizado. Igualmente,  se cursaches estudos

oficiais de grao por acceder desde unha titulación de primeiro ou primeiro e segundo ciclo,  deberás

presentar unha copia da certificación académica oficial completa na cal se inclúa o recoñecemento

dos créditos das materias cursadas neles.

c) Programa do curso de idiomas para o que se solicita a axuda, no que deberán figurar o centro e lugar

de destino,  o período de duración,  as datas de realización do curso e  o número de horas lectivas

semanais. 

14. Cando se solicita  a certificación académica completa emitida pola universidade correspondente

refírese á certificación académica oficial ou é válido o extracto do expediente académico?

Non serve o extracto do expediente académico por non ter valor oficial. O que tes que presentar é a

certificación académica oficial. 

Na certificación académica que presentes,  deben constar as materias ou créditos nos que esteas

matriculado/a no curso 2016/17 e a nota media do expediente académico. 

15. Como se calcula a nota media do expediente académico ?

A nota media do expediente académico dos estudantes do Sistema universitario de Galicia calculase

de acordo cos parámetros reflectidos no punto segundo da Resolución do 15 de setembro de 2011, da

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dispón

a  publicación  do  protocolo  de  colaboración  subscrito  entre  a  consellería  e  as  universidades  de

Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo para a valoración dos expedientes académicos (DOG do 30

de setembro).

16. Onde encontro información da oferta de cursos no estranxeiro?

A  través  de  páxinas  web,  axencias  e  empresas  que  xestionan  e  organizan  cursos  de  idiomas,

información que remiten familiares, amigos, etc. 

O solicitante elixe tanto o lugar de destino como o centro de idiomas que lle interese.  Non se esixe

facer a inscrición nun centro no momento da presentación da solicitude.

17. Que debe figurar no programa do curso?

- Centro de estudos

- Lugar de destino 

- Período de duración (mínimo de tres semanas)

- Datas de realización do curso (entre o 15 de xuño e o 31 de agosto de 2017, ambos os dous

incluídos)

5



- Número de horas lectivas semanais (mínimo 15 horas)

LEMBRA que o idioma que desexes cursar deberá corresponderse co idioma oficial do país elixido.

18. En que países podo desenvolver a estadía?

En calquera dos Estados membros da Unión Europea: Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre,

Croacia,  Dinamarca,  Eslovaquia,  Eslovenia,  Estonia,  Finlandia,  Francia,  Grecia,  Hungría,  Irlanda,

Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República

Checa, Romanía e Suecia. 

19. Hai listaxe de suplentes?

Si, a comisión avaliadora elaborará unha listaxe de suplentes por orde de puntuación do expediente

académico co alumnado que, malia reunir os requisitos esixidos, non acadou un número de orde que

lle permita ser adxudicatario da axuda. 

20. De que forma se comunica a concesión da axuda se se produce unha renuncia ou baixa na listaxe

de beneficiarios?

Será a Secretaría Xeral de Universidade quen comunique aos suplentes a concesión da axuda pola

orde que aparecen na listaxe de suplentes. 

21. Para que me abonen a axuda concedida que documentación teño que presentar á Secretaría

Xeral de Universidades?

Tanto se es beneficiario/a como se es suplente tes que presentar a seguinte documentación: 

a) “Orixinal ou copia cotexada do certificado de asistencia ao curso para o que lle foi concedida a

axuda. O certificado deberá especificar o lugar, datas de realización, duración do curso (mínimo tres

semanas) e o número de horas lectivas semanais (mínimo 15 horas semanais)”.

No caso de estar en lingua estranxeira deberá traducirse para algunha das linguas oficiais desta

comunidade autónoma.

b) Orixinal ou copia cotexada da documentación acreditativa dos gastos derivados do desprazamento

de ida e volta do país de orixe ao país de destino. 

22. Cando remata o prazo de xustificación do curso de idiomas?

O prazo de xustificación remata o día 12 de setembro de 2017.
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23. Que ocorre se non xustifico no prazo sinalado?

Non  recibirás  o  importe  da  axuda  se non  presentas  nese  prazo  (12  de  setembro  de  2017)  a

documentación xustificativa de que realizaches o curso de idiomas e a documentación acreditativa dos

gastos.

24. Son incompatibles estas axudas con calquera outra para o mesmo fin?

Si, son incompatibles con outras axudas e subvencións concedidas para a mesma finalidade, calquera

que sexa a súa natureza ou entidade que as conceda. 
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► PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE

Recoméndase utilizar Internet Explorer.

Accedes á sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

Buscas no enlace de acceso directo no apartado de Guía de procedementos e servizos o formulario 

de solicitude ED 416A. 

Inicias a presentación electrónica na sede

8

https://sede.xunta.gal/


Para a presentación tes que utilizar unha destas vías:

-  Certificado  dixital:  mediante  certificado  electrónico  admitido  pola  sede  ou  DNI  electrónico

(http://www.xunta.gal/certificado-e-sinatura-dixitais)

- Chave 365: debes introducir o NIF e a clave. Se aínda non tes Chave365, para a súa solicitude, é

necesario  que  a  persoa  interesada  acuda  persoalmente  a  algún  dos  órganos  ou  unidades

administrativas  que  realizan  as  funcións  de  rexistro  de  usuarios  de  Chave365  e  acredite  a  súa

identidade mostrando o seu DNI ou tarxeta de residencia (NIE) para os cidadáns extracomunitarios.

Os cidadáns comunitarios que non teñan a tarxeta de residencia presentarán o Certificado de rexistro

de cidadáns da Unión e o seu pasaporte.

Podes  solicitala  nas  oficinas  que  se  indican  na  seguinte  ligazón

http://www.xunta.gal/chave365/solicitude

Se non dispós destes medios podes nomear un representante para que presente a túa solicitude.

O representante debe acceder ao formulario de solicitude co seu certificado dixital ou coa Chave 365 e

achegar como documento unha autorización ou poder para actuar como representante.

Cobres os campos do formulario
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Gardas o borrador e picas en seguinte para cubrir a segunda páxina.
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Unha vez cuberto picas en gardar e seguinte. Comprobas que todos os teus datos están correctos e

picas en presentar. Aparecerá a seguinte pantalla:

Nela podes achegar a documentación solicitada ou ben calquera outra que consideres. Para isto,

debes picar nos botóns de anexar. Unha vez rematado o proceso picas en gardar e continuar.

Importante,  non  deberás  achegar  a  documentación  que  será  obxecto  de  consulta  automatizada,

sempre que non denegues a súa comprobación pola Xunta de Galicia.

Se cubriches todos os datos obrigatorios a aplicación preguntarache se queres pasar ao seguinte

paso e logo de dar a aceptar aparecerá unha pantalla na que podes ver a túa solicitude cuberta se

picas no enlace VER Se todo está correcto debes picar en ASINAR e ENVIAR. 

Nese intre, SE CUBRICHES A SOLICITUDE COA CHAVE 365 váiseche solicitar unha clave que vas 

recibir no teléfono móbil que indicaches no momento de solicitar a chave.

11



Se cubriches a solicitude con DNIe ou cun certificado electrónico aparecerá esta pantalla.

Tanto coa Chave365 como con outro certificado electrónico a aplicación demandarache que o asines 

dixitalmente. Unha vez que asines a pantalla seguinte mostrará o resultado da operación, indicando un

número de entrada. Para obter o xustificante deberás picar onde pon “clic aquí”

12



Nesta pantalla poderás descargar a túa solicitude ou ben o xustificante de entrega onde aparece 

indicado o número de rexistro, a data e hora de presentación.
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► INFORMACIÓN DE INTERESE PARA CUBRIR O FORMULARIO DE SOLICITUDE ED416A

APARTADO “NA SÚA REPRESENTACIÓN” 

Só se cubrirá se a solicitude é cuberta e asinada por outra persoa na túa ausencia e no teu nome.

Neste caso, haberá que achegar un documento que acredite a representación. A Xunta de Galicia pon

a  disposición  das  persoas  interesadas  un  modelo  de  representación  en

https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados. Este modelo non é de uso obrigatorio.

No caso de que se empregue o modelo de representación facilitado pola Xunta deberase asinar polas

dúas partes. Unha vez asinado deberase escanear e anexar en “outros” na pantalla de “Anexado de

documentación para presentación no rexistro electrónico”. 
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Que ten que facer o representante para presentar a solicitude no teu nome?

Ten que acceder ao formulario de solicitude por unha destas vías:

-Co  certificado  dixital:  mediante  certificado  electrónico  admitido  pola  sede  ou  DNI  electrónico

(http://www.xunta.gal/certificado-e-sinatura-dixitais).

-Coa Chave 365: para a súa solicitude, é necesario que a persoa interesada acuda persoalmente a

algún dos órganos ou unidades administrativas que realizan as funcións de rexistro de usuarios de

Chave365 e acredite a súa identidade mostrando o seu DNI ou tarxeta de residencia (NIE) para os

cidadáns  extracomunitarios.  Os  cidadáns  comunitarios  que  non  teñan  a  tarxeta  de  residencia

presentarán o Certificado de rexistro de cidadáns da Unión e o seu pasaporte.

Pode  solicitala  nas  oficinas  que  se  indican  na  seguinte  ligazón

http://www.xunta.gal/chave365/solicitude.
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APARTADO DE “COMPROBACIÓN DE DATOS”

As comprobacións automáticas realizaranse só no caso de que non se denegue a súa consulta. Se

autorizas non tes que marcar o recadro porque ven “marcado por defecto” na solicitude. Deste xeito,

só deberás presentar a documentación correspondente no caso de que denegues a comprobación

automatizada. 
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► EMENDA DE ERROS E DOCUMENTOS

En que consiste esta fase?

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, publicarase a listaxe provisional de solicitudes

admitidas  e  excluídas por  documentación (http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21091).  Na listaxe de

solicitudes excluídas sinalaranse os motivos de exclusión. 

Se o teu nome aparece na listaxe de excluídos ou non figura en algunha das listaxes (admitidos ou

excluídos) e presentaches a túa solicitude no prazo legalmente establecido (do 28 de xaneiro ao 14 de

marzo, ambos inclusive) terás 10 días para emendar erros e presentar a documentación que che falte. Si

deixas pasar eses 10 días sen facelo entenderase que desistes da túa petición.

Como podo presentar a/as emenda/s?

Na seguinte ligazón https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados atoparás o modelo de “Emenda ao

requirimento” terás que cubrilo e acompañar os datos ou documentos que permitan emendar a causa

de exclusión indicada nas listaxes. 
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Presentarala electronicamente accedendo á Carpeta do cidadán dispoñible na sede electrónica da Xunta

de Galicia(https://sede.xunta.gal)
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► PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DA REALIZACIÓN DO CURSO PARA

O ABONO DA AXUDA

Que documentación teño que presentar?

TANTO SE ES BENEFICIARIO COMA SE ES SUPLENTE LEMBRA!!!  QUE NON RECIBIRÁS A

AXUDA SENÓN PRESENTAS,  COMO TOPE MÁXIMO ATA O 12  DE SETEMBRO DE 2017,  A

SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

a) CERTIFICADO DE ASISTENCIA AO CURSO PARA O QUE SE CONCEDEU A AXUDA (orixinal ou

copia cotexada) que deberá especificar: 

1. lugar

2. datas de realización

3. duración do curso (mínimo tres semanas)

4. número de horas lectivas semanais (mínimo 15 horas semanais)

No caso de estar en lingua estranxeira deberá traducirse para algunha das linguas oficiais desta

comunidade autónoma.

b) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS GASTOS DERIVADOS DO DESPRAZAMENTO DE IDA

E VOLTA AO PAÍS DE DESTINO (orixinal ou copia compulsada).

Como podo presentar a documentación?

Na seguinte ligazón https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados atoparás o modelo de “Achega de

documentación xustificativa” terás que cubrilo e acompañar a documentación esixida (certificado do

curso e gastos da viaxe). 
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Presentarala/s electronicamente accedendo á Carpeta do cidadán dispoñible na sede electrónica da

Xunta de Galicia(https://sede.xunta.gal)
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