
PREGUNTAS FRECUENTES

AXUDAS AO ALUMNADO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA ESTADÍAS NALGÚN

ESTADO MEMBRO DA UNIÓN EUROPEA, DURANTE O VERÁN DE 2018, CO OBXECTO DE

COÑECER A LINGUA DESE PAÍS.

➔ CONVOCATORIA

1. Solicitantes

2. Publicación e consulta

3. Prazo de presentación de solicitudes
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Alumnado universitario matriculado no curso 2017/18, como mínimo en 50 ECTS,

en calquera das universidades do SUG, en estudos universitarios oficiais 

conducentes a unha titulación de grao, e ter superado 60 créditos 

a data do 30 de setembro de 2017. 

DOG do 5/02/2018, Núm. 25

Orde do 27/11/2017

http://www.edu.gal/portal/node/24159

http://sede.xunta.gal

Do 6 de febreiro ao 14 de marzo de 2018

http://www.edu.gal/portal/node/24159
http://sede.xunta.gal/


4. Número de axudas, período de realización e contía 

5. Requisitos

Requisitos xerais

- O curso de idiomas debe ter unha duración mínima de tres semanas, excluíndo

as datas da viaxe, e un mínimo de 15 horas lectivas semanais. O idioma que se

desexe cursar deberá corresponderse co idioma oficial do país elixido.

Requisitos

académicos

- Estar matriculado no curso 2017/18, como mínimo en 50 créditos, en calquera

das universidades do Sistema universitario de Galicia, en estudos universitarios

oficiais conducentes a unha titulación  de grao,  e ter superado 60 créditos a 

data do 30 de setembro de 2017.

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

créditos que lle correspondan  dentro do mínimo dos 50 créditos exixidos.

Excluíntes da

convocatoria

- Se fuches beneficiario desta axuda en anteriores convocatorias

- Se fuches beneficiario/a, durante o curso 2017/18, dunha bolsa do programa

comunitario de mobilidade Erasmus + da Xunta de Galicia, e desexas realizar

unha estadía  para  perfeccionar  a  lingua  oficial  do  país  en que se  está  a

desenvolver o devandito programa.

Ex.: non poderás solicitala se desenvolves unha estadía en Italia a través dun

programa de mobilidade Erasmus+ e desexas perfeccionar o italiano durante

o verán nese país.
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200 axudas Máximo de 1.000 €

Estadía a realizar entre

o 15 de xuño e o 31 de agosto de 2018



6. Documentación necesaria
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Programa do curso de idiomas
Indicarase:

- Centro e lugar de destino

- Período de duración (mínima de 3 semanas)

- Datas de realización do curso (do 15 de xuño ao 31 de agosto 

de 2018). (Excluíndo as datas da viaxe)

- Número de horas lectivas semanais (mínimo 15 

horas lectivas)

Non se esixe facer a inscrición nun centro no

momento da presentación da solicitude

- Se presenta a solicitude outra persoa no teu nome xuntarase  O MODELO DE REPRESENTACIÓN 

 dispoñible en: Https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/modelos-xenericos

- Elixes tanto o lugar de 

destino como o centro de idiomas

que che interese.

Información dos cursos de idiomas

- Páxinas web

- Axencias e empresas que xestionan e organizan 

estes cursos

- Información directa .....

O idioma que desexes cursar

deberá corresponderse co idioma oficial

do país elixido

É importante que o solicitante

e o representante asinen

a solicitude.

Unha vez cuberto escanea o documento,

arquivao no ordenador e posteriormente 

o anexas na epígrafe OUTRA

DOCUMENTACIÓN da pantalla de anexado  

de  documentación

 Só se a solicitude é cuberta e presentada 

 electronicamente polo representante.

https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/


7. Países no que podes desenvolver a estadía

8. Información e consultas

9. Selección e listaxe de suplentes
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Relacionadas coa convocatoria
981 54 44 03

orientacion.sug@edu.xunta.gal

Relacionadas coas dificultades técnicas

e co proceso de obtención dos formularios
012/ 981 900 643 (desde Galicia)

 981 900 643 (desde fóra de Galicia)

00 34 981 900 643 (desde o estranxeiro) 

012@xunta.gal

 

Presenciais
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Secretaría Xeral de Universidades

Servizo de Apoio e Orientación aos Estudantes Universitarios

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 Santiago de Compostela

Alemaña
Austria

BulgariaCroacia

Chipre

Eslovaquia

Bélxica

Dinamarca

Eslovenia

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia
Hungría

Irlanda Letonia
Lituania

Luxemburgo
Italia Malta

Países Baixos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Romanía

Suecia

1. Expediente académico do solicitante

(Solicitudes que cumprindo os requisitos teñan

 no seu expediente académico unha cualificación 

da nota media máis alta)

2. Empate entre dous ou máis solicitantes 
Preferencia para a concesión da axuda: ter superado un maior

número de créditos.

3. Listaxe de suplentes
(Elaborarase por orde de puntuación do expediente 

académico co alumnado que, maila reunir os requisitos

exixidos, non acadou un número de orde que lle permita

ser adxudicatario da axuda).



 10. Xustificación da axuda concedida

Documentación a presentar

11. Procedemento, código e unidade responsable.
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Prazo

Desde a finalización do curso ata o día 12 de setembro

Certificado de asistencia ao curso

     Indicarase:

     Lugar, datas de realización,duración do 

     curso (mínimo tres semanas excluíndo as 

     datas da viaxe) e o número de horas

     lectivas semanais (mínimo 15 h/semanais).

  Documentación acreditativa

  -  Do custo do curso

   - Dos gastos derivados do desprazamento de ida e volta 

   do país de orixe ao país de destino

- Se es beneficiario e non xustificas non recibirás a axuda.

-Se es suplente e realizas a estadía é recomendable que  

a xustifiques.

Billete de avión, tarxetas de

  embarque..etc.

Esta axuda é incompatible con outras 

subvencións concedidas para a mesma

finalidade, calquera que sexa a súa

natureza ou entidade

que a conceda.

PROCEDEMENTO

Axudas ao alumando do SUG para estadías

nalgún  Estado membro da UE, durante o verán de

2018, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

UNIDADE RESPONSABLE

Secretaría Xeral de Universidades

Consellería de Cultura, Educación

e Ordenación Universitaria

CÓDIGO

ED416A



➔ INSTRUCIÓNS PARA A PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE (ED416A)

● Paso 1. Accedes á sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/portada)

● Paso 2. Presentación electrónica na sede
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Indicas o nome do procedemento

ED416A

Clic aquí

https://sede.xunta.gal/portada


Formas de acceder á tramitación en liña
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SOLICITANTE

Chave 365

Certificado dixital

REPRESENTANTE

Coa súa Chave 365

Co seu Certificado dixital

INFORMACIÓN

Chave 365: https://sede.xunta.es/chave365

Certificado dixital:http://www.xunta.gal/certificados-e-sinaturas-dixitais

Inicias a presentación

electrónica

https://sede.xunta.es/chave365
http://www.xunta.gal/certificados-e-sinaturas-dixitais


● Paso 3. Cobres os datos do formulario
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Só se cubrirá se a solicitude

é presentada por outra

persoa no teu nome.

En caso afirmativo 

Indica o organismo

que concede a 

axuda (MECD,univ..),

estado(pendente,concedida..)

E importe (€) 

Modelo de representación

Só se a solicitude é presentada por 

outra persoa no teu nome.



Unha vez cuberta a solicitude picas en Gardar. Comprobas que todos os teus datos están correctos e

picas en Continuar.

● Paso 4. Anexado de documentación 
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Se autorizas a súa consulta non

debes aportar ningunha 

documentación.

Non tes que marcar o

recadro.

Se te opós a consulta debes

 presentar a documentación

 Indicada.

Presentación obrigatoria

 Se na solicitude autorizas 

a comprobación de datos

pola administración non debes

aportar esta documentación.

Só deberás presentala no caso

de que denegues 

a comprobación

automatizada

 Xuntarase o modelo de representación se a 

 solicitude é presentada por outra persoa no 

  teu nome.



Unha vez rematado o proceso picas en Gardar e Continuar

● Paso 5. Asinar e presentar no Rexistro

Unha vez rematado o proceso picas en Asinar e presentar.  Se a solitude foi cuberta co/a:

● Paso 6. Obter recibo
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Comprobas que a solicitude 

está cuberta correctamente.

DNIe/CERTIFICADO ELECTRÓNICO

Aparecerache a aceptación 

para a autofirma

CHAVE 365

Recibirás unha clave no teléfono móbil

que indicaches no momento de

solicitala.

Unha vez  que asines dixitalmente mostrarase

o resultado da operación, indicando 

un número de entrada

Poderás descargar a túa solicitude

ou ben o xustificante de entrega onde

aparece indicado o número de rexistro,

a data e hora de presentación.


