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3. Convocatoria de becas Erasmus+K102 para 
F.C.T. de 02/10/2017 a 17/12/2017 

O programa Erasmus+KA102, vai dirixido a atender as necesidades de ensino e aprendizaxe de todas as persoas impli-
cadas na educación e Formación Profesional, así como as institucións e organizacións que imparten ou facilitan esa 
formación. 

A finalidade deste proxecto é incrementar o número de mobilidades IVT dos estudantes de ciclos de grao medio de 
Formación Profesional nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia para que melloren a súa forma-
ción lingüística  e cultural, o coñecemento de diferentes formas de produción, deseño, materiais e formas de traballo 
noutros países da Unión Europea. Ao mesmo tempo recibimos alumnado deses outros países para que realicen as 
súas prácticas en Galicia. 

Obxecto da convocatoria para o CIFP Compostela 

Concesión de 4 becas Erasmus+ K102 de mobilidade de estudantes para facer prácticas en empresas da Unión Euro-
pea. 

 

Destinatarios 

Alumnado de 2º curso, en OFERTA MODULAR, matriculado no CIFP Compostela, en calquera Ciclo Formativo de Gra-

do Medio, que vaia a realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) no curso  2016-17 e estea interesa-
do en realizala en empresas de países da Unión Europea. 
 

Requisitos para participar na selección  

� Estar matriculado no CIFP Compostela nos últimos módulos da oferta modular de calquera Ciclo Forma-
tivo de Grado Medio 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 recomendado B1. 

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

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

Periodo de estancia 

Duración 11 semanas (77+2 días) nas que se inclúe todo o período da FCT.  

O tempo de estadía de formación na empresa é sempre o estimado no convenio Erasmus+KA102 coa mesma, asi co-
mo o indicado no convenio asinado co alumno/a e o CIFP Compostela, independentemente da duración do módulo de 
FCT. 
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País e empresa de destino 

O equipo docente e o titor, xunto co coordinador de Programas Internacionais, de acordo co propio beneficiario determinarán o país  e a empresa 
de destino, dentro dos dispoñibles e autorizados: 

Nº mobilidades Pais de destino Localidade  Ciclo formativo 

2 Francia Rennes C.M. Cociña e gastronomía. 

1 Irlanda Cork C.M. Atención a persoas en situación de dependencia. 

1 Inglaterra Londres (Bisham Villlage) C.M. Servizos en restauración.  

Prazo de presentación de solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes é  do 24 de Abril ao 5 de Maio de 2017.. 

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. 

Contía da beca.   A contía de cada beca é segundo tramo por país de:  

� 2.828,00 €  para a estancia de 11 semanas. Italia  

� 3.060,00 €  para a estancia de 11 semanas. Francia e Irlanda.  

� 2.596,00 €  para a estancia de 11 semanas. Alemaña e Malta. 

� 3.385,00 € para a estancia de 11 semanAs. Inglaterra 

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. 

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. Mínimo media de 6,00 puntos sen módulos pendentes. 40 %   

2 Coñecemento de idiomas (2) 
Proba oral e/ou escrita en función do país receptor da mobilidade. Francés, Inglés ou Italiano. 
Mínimo nivel recomendable, 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 Dirección do Centro, no prazo de 10 días lectivos conta-
dos apartires da data de publicación. 

Recoñecemento das prácticas 

A mobilidade Erasmus+ K102  para prácticas permite a realización de toda a FCT  nun país da Unión Europea cos mesmos efectos de 
recoñecemento que si se realizou nunha empresa española. O CIFP Compostela recoñecerá académicamente o período de prácti-
cas, sempre que se acaden os logros acordados por ambas partes no programa formativo. Tamén poderá  rexistrar este período no 

Suplemento  Europeo ao Título e/ou utilizar o Certificado de Movilidad Europass a título informativo. 


