
  
 

 

                

CIFP Compostela 
Lamas de Abade, s/n , Santiago de Compostela   
A Coruña  –  15702 
Tfno: 981523140,  Fax: 981523290 
cifp.compostela@edu.xunta.es 
http://www.cifpcompostela.edu.es/het/ 

Convocatoria de becas Erasmus para F.C.T. de outubr o a 
decembro - Curso 2015/16 

O programa Erasmus+ ten como obxectivo atender ás necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educa-
ción superior formal e en formación profesional de grado superior, calquera que sexa a duración da carreira ou cualificación, 
incluídos os estudos de doutorado, así como ás institucións que imparten este tipo de formación. 

Os seus obxectivos específicos son apoiar a realización dun Espazo Europeo de Educación Superior e reforzar a contribución da 
educación superior e a formación profesional ao proceso de innovación. 

Obxecto da convocatoria 

Concesión de 6 becas Erasmus de mobilidade de estudantes para facer prácticas en empresas da Unión Europea (SMP), en paí-
ses con convenio Erasmus. 

Destinatarios 

Alumnado de 2º curso, en oferta ordinaria ou modular, matriculado no CIFP Compostela, en calquera Ciclo Formativo de Grado 
Superior, que vaia a realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) no curso  2015-16 e estea interesado en reali-
zala en empresas de países da Unión Europea. 

Requisitos para participar na selección  

� Estar matriculado no CIFP Compostela no 2º curso (ou últimos módulos da oferta modular) de calquera Ciclo 
Formativo de Grado Superior que se imparta no centro. 

� Reunir os requisitos para poder realizar a FCT.  

� Ter a nacionalidade española ou posuír a nacionalidade dun país participante no PAP (programa de aprendizaxe 
permanente) ou de terceiros países, nese caso deberás acreditar que estás en posesión dun permiso válido para 
residir en España durante o período de realización da mobilidade. 

� É obrigatorio posuír un coñecemento suficiente do idioma en que se recibirá a formación no país de acollida (que 
non ten que coincidir necesariamente co do país de destino). Para iso realizarase unha proba de nivel  lingüístico 
oral e escrito en caso de non presentar a titulación oficial mínima requirida:  

– Inglés, Francés, Italiano: nivel B1 

� Presentar a solicitude e documentación solicitada dentro do prazo previsto. 

Contía da beca 

A contía de cada beca é de 875,00 €  para a estancia de 2,50 meses ( 350,00€/mes).  

Trátase dunha axuda económica para todo o período e todos os conceptos (desprazamento, aloxamento, manutención, seguro, 
etc.) sen prexuízo das  axudas complementarias que no seu caso convoquen outras Administracións (exemplo: Consellaría de C. 
Educación e O. U., Ministerio de Educación, Cultura e Deporte) ou outras entidades. 

Periodo de estancia 

Duración dos 2,5 meses da beca no que se inclúe todo o período da FCT.  



  
 

 

                

CIFP Compostela 
Lamas de Abade, s/n , Santiago de Compostela   
A Coruña  –  15702 
Tfno: 981523140,  Fax: 981523290 
cifp.compostela@edu.xunta.es 
http://www.cifpcompostela.edu.es/het/ 

País e empresa de destino 

O equipo docente e o titor, xunto co coordinador de Erasmus, de acordo co propio beneficiario determinarán o país  e a empre-
sa de destino, preferentemente entre as seguintes ofertas: 

Nº mobilidades Pais de destino Localidade  Ciclo formativo 

1 Alemania Hamburgo  C.S. Dirección de cociña 

1 Francia Rennes  C.S. Dirección servizos en restauración 

1 Inglaterra Leicesterhire C.S. Xestión aloxamentos turísticos 

1 Inglaterra Leicesterhire C.S. Dirección servizos en restauración 

1 Inglaterra Leicesterhire C.S. Dirección de cociña 

1 Inglaterra Londres C.S. Educación Infantil 

Prazo de presentación de solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes é do 20 ao 30 de abril de 2015. 

Documentos necesarios para participar no proceso de  selección 

� Solicitude de participación (recoller na conserxaría do CIFP Compostela) e copia de DNI ou equivalente. 

� A solicitude débese entregar na secretaría do CIFP Compostela, dentro do prazo establecido. 

Criterios de selección e valoración dos candidatos 

Para a valoración das solicitudes e a adxudicación das becas, o alumnado pasará un proceso de selección no que se valorará: 

PUNTUACIÓN PARA ACCESO A BECA  % TOTAL Media  NOTA 

1 Expediente académico (1) Nota media do 1º curso e do 1º e 2º trimestre do 2º curso. Mínimo media de 6,00 puntos. 40 %   

2 Coñecemento de idiomas (2) 
Proba oral e escrita en función do país receptor da mobilidade. Francés, Inglés ou Italiano. Mínimo 
nivel equivalente a B1 

30 %   

3 Grao de comunicación, autonomía persoal, responsabilidade, madurez e motivación. Mínimo 5,00 puntos. (3) 30 %   

TOTAL PUNTUACIÓN 100 %  

(1)- Baremarse únicamente aquel alumnado que teña superado todos os módulos con avaliación positiva, do 1º CURSO quedando excluido o resto.  

(2)- Valoración efectuada polo departamento de línguas estranxeiras  

(3)- Valoración efectuada polo equipo docente do alumno/a 

Unha vez valoradas todas as solicitudes publicarase a resolución no taboleiro de anuncios e na páxina web do centro, 
www.cifpcompostela.edu.es. Contra esta resolución os interesados poderán presentar unha solicitude de revisión, ante a Direc-
ción do Centro, no prazo de 10 días lectivos contados apartires da data de publicación. 

Recoñecemento das prácticas 

A movilidad Erasmus para prácticas permite a realización de toda ou parte da FCT  nun país da Unión Europea cos mesmos efec-
tos de recoñecemento que si se realizou nunha empresa española. 

O CIFP Compostela recoñecerá academicamente o período de prácticas, sempre que se alcancen os logros acordados por ambas 
partes no programa formativo Tamén poderá  rexistrar este período no Suplemento  Europeo ao Título e/ou utilizar o Certifica-
do de Movilidad Europass a título informativo. 

 


