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Coordinación Erasmus EASD Mestre Mateo
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Dirixidas a…

Estudantes de último curso de 

calquera especialidade coa 

matricula ao corrente en 

condicións académicas de 

realizar os módulos de 

Prácticas curriculares ou 

Formación en centros de 

traballo. 

Que obtiveran o título nos 12 

meses antes da presentación da 

solicitude.

Estudantes da EASD 
MESTRE MATEO

Titulados da EASD 
MESTRE MATEO
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Requisitos

Estar matriculado/a no ultimo curso de calquera das especialidades

Estudantes: Matrícula ao corrente e en último cursoO1

O2
Ter titulado nos 12 meses anteriores á publicación da convocatoria

Recén titulados: ter titulado nos 12 meses anteriores

O3
Aínda que se pode realizar máis dunha mobilidade no mesmo curso académico; 

non se poderán simultanear mobilidades Erasmus+ de Estudos e Prácticas.

Non ter outra mobilidade
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O4

A/O estudante responsabilizarase da búsqueda personal da empresa na que 

realizará as prácticas. Poderase solicitar a colaboración da Oficina Erasmus, por 

exemplo para a revisión das cartas/ mails de contacto coas empresas…

Búsqueda persoal da empresa



Formulario de 
solicitude impreso e 

asinado (Anexo I)

Documento de 
aceptación da 

empresa (Anexo II)

Fotocopia cotexada doutra 
documentación que desexe 

presentar a/o estudante para 
poder valorar a efectos de 

méritos

Documentación a 
entregar

A secretaria da EASD xuntará 
á solicitude certificado de 

matricula, ou de ter os 
estudos rematados.





Lugar de presentación e 
prazo de solicitude

LUGAR: Secretaría da EASD Mestre Mateo 

(acceso por Virxe da Cerca).

PRAZO: Antes do 25 de xaneiro de 2023
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Número de bolsas

• Reparto ponderado en función da matrícula por especialidade

• No caso de que nalgunha especialidade queden bolsas sen 

asignar, poderán ser redistribuídas proporcionalmente entre o 

resto de especialidades



Criterios de baremación



Que certificacións de idioma me valen?
Certificacións de carácter oficial emitidas por institucións de recoñecido prestixio, recollidas na ORDE do 21 de xuño de 

2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en 

idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes 

públicos dependentes desta consellería

 Cando debo entregar o certificado de idiomas?
Só se valorarán os certificados entregados dentro do prazo establecido pola convocatoria para a entrega da 

solicitude.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160707/AnuncioG0164-280616-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160707/AnuncioG0164-280616-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160707/AnuncioG0164-280616-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160707/AnuncioG0164-280616-0001_es.html


Institucións de acollida
Calquera entidade europea non ubicada en España que desempeñe unha actividade económica no sector público ou privado.

Quen busca a institución de acollida?
A/O estudante é a/o responsable da búsqueda da institución de acollida, aínda que desde a coordinación de Programas 

Internacionais, dentro da nosa capacidade e dispoñibilidade horaria, lle podemos prestar asesoramento xeral para 

escribir o mail de presentación, ou ben supervisar o cv, portfolio, etc. se se solicita.



Sabías que hai unha plataforma na que se publican as ofertas de 
prácticas para facilitar a búsqueda de empresas para realizar 
mobilidades Erasmus+ SMT?

Para facilitar o labor de búsqueda de empresa para a realización das mobilidades de prácticas Erasmus+,  as Axencias 
Nacionais do programa Erasmus+ acordaron utilizar unha plataforma común para a publicación de ofertas de prácticas. 

A Erasmus Student Network (ESN), que é unha asociación internacional de estudantes sen ánimo de lucro, ten 
desenvolvido esta ferramenta, e preocúpase sobre todo da calidade das prácticas ofrecidas.

A plataforma permite ás empresas rexistrar as súas ofertas de prácticas e aos estudantes e organizacións buscar 
empresas interesadas, cunhas opcións de filtrado que fan posible realizar búsquedas axeitadas aos obxectivos de cada 
institución.

Podedes acceder á plataforma a través de http://erasmusintern.org

http://erasmusintern.org


Duración
A priori: 2-3 meses

Financiamento máximo: 3 meses

Tampo máximo que se concede (previo estudo pola Escola): 6 meses (se xa se disfrutou dunha 

bolsa anteriormente, descontaranse os meses realizados a 12).



Titorización das prácticas
Titor da EASD Mestre Mateo (titor/a das prácticas da especialidade xunto coa coordinación de 

Programas Internacionais)

+

Titor da institución de acollida



Aceptación e renuncia
• Publicación no taboleiro de anuncios e na web da listaxe de beneficiarios/as.

• Prazo 2 días lectivos para reclamar.

• Publicación listaxe definitiva na primeira semán de febreiro.

• Renuncias: por escrito á Coordinadora Erasmus.

• Se non se presenta aceptación ou renuncia dentro do prazo de 5 días naturais, 

enténdese que acepta a bolsa.



Recoñecemento académico
Prácticas realizadas mediante unha mobilidade Erasmus+:

pleno recoñecemento académico.



Tarxeta sanitaria europea
Responsabilidade da persoa beneficiaria Erasmus+ tramitar a Tarxeta Sanitaria Europea ou subscribir ao seu cargo un 

seguro para cubrir as continxencias médicas no país de destino.

1. Persoas beneficiarias da Seguridade Social: deben acudir ás oficinas do INSS para solicitala.

2. Persoas beneficiarias aseguradas con mutuas ou seguros privados: acudir á correspondente mutual/ Seguro privado 

para obter cobertura médica no estranxeiro.

A Escola non será responsable dos danos ocasionados e débedas contraídas polo/a estudante durante o período da súa 

bola. Non obstante, a EASDMM proporcionará ao estudante un seguro básico de viaxe con cobertura de accidentes e 

responsabilidade civil.



Apoio lingüístico
A Comisión Europea ten en marcha un servizo lingüístico en liña (OLS) para contribuír a acadar os 

obxectivos do Programa mediante o progreso lingüístico dos participantes.

Os/As adxudicatarios/as realizarán por este medio a avaliación en liña das súas competencias 

lingüísticas. Comprometeranse a realizar a proba e a participar na docencia en liña ao asinar o 

convenio de subvención coa institución. A non realización da primeira avaliación implicará a 

imposibilidade de realizar a adxudicación.



Contía e pagamento das axudas
Única vía de finanzamento: Servizo Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), por un máximo de 3 

meses. Se a duratación total da mobilidade supera este tempo: o tempo excedente será considerado “beca cero”.

Importe: Dependerá do fluxo de mobilidade entre os países de envío e acollida, en función dos custes de vida do país de 

envío e o de recepción, segundo normativa SEPIE.

Estudantes con menos oportunidades (que teñan concedido unha beca xeral do Ministerio de Educación no curso 

anterior á solicitude), deberán acreditalo no momento da solicitude, para poder telo en conta.

Ingreso: 2 pagos. 70-80% inicio (asinado todo e presentado documento chegada asinado); 20-30% ao regreso (unha vez 

entregada toda a documentación).



Contía e pagamento das axudas (II)
Abono das axudas: só mediante transferencia bancaria a contas correntes situadas en España.

Titulares ou cotitulares da conta: beneficiarios da mobilidade.

A bolsa da mobilidade Erasmus+ é complementaria, e compatible con outras bolsas ou préstamos con fins educativos 

que poida obter normalmente o/a alumno/a para estudar.



*Documento meramente orientativo



Países admisibles
Consultar nesta ligazón:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/programme-guide

/part-a/eligible-countries

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/programme-guide/part-a/eligible-countries
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/programme-guide/part-a/eligible-countries


Obrigas antes da partida
1. Asinar por duplicado o orixinal do Convenio financeiro, esixido pola Axencia nacional, onde se recollen as obrigas 

das partes na administración de fondos comunitarios, que tamén será asinado polo director da EASD Mestre Mateo.

2. Asinar por triplicado o Acordo de aprendizaxe de prácticas, onde se recollen as funcións principais que se levarán a 

cabo e as aprendizaxes previstas, que tamén debe ser asinado pola organización de acollida e o director da EASD 

Mestre Mateo.

3. Acreditar a vixencia dos seguros antes da súa viaxe.

4. Entregar á coordinación Erasmus unha certificación bancaria dunha conta ao seu nome. 

5. Realizar o test de idioma OLS inicial que realiza Erasmus+ con finalidades estatísticas.



Obrigas durante a estadía na institución/ organización de destino
1. Na primeira semana dende a incorporación no destino, debe remitir por correo electrónico a Certificación de 

Chegada debidamente asinada e selada pola persoa responsable da empresa de acollida.

2. Manter o contacto periódico coa coordinadora Erasmus e/ou a persoa responsable da titorización a través do 

enderezo electrónico. Comunicar calquera problema ou modificación nas prácticas. 

3. Permanecer no destino ata o final do período previsto e realizar as prácticas.

4. Realizar o curso online OLS de idioma en caso de que o sistema proporcione unha licencia ao remate do test inicial.

5. Respectar as normas e regulamentos da empresa ou institución de acollida, a súa xornada laboral habitual, o seu 

código de conduta e a súa política de confidencialidade.

6. Enviar documentación gráfica (foto ou vídeo) susceptible de ser compartida en redes sociais pola Oficina 

Internacional da EASD Mestre Mateo.

7. O estudante que non cumpra as súas obrigas na empresa de acollida (previo informe negativo da coordinadora 

de Programas Internacionais e da empresa) deberá realizar a DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA das axudas recibidas.



Obrigas logo da mobilidade
1. Se o certificado de permanencia acreditara un período inferior ás cantidades recibidas, a/o estudante deberá 

reintegrar a totalidade ou unha parte da axuda recibida acorde aos meses ou semanas non certificados. Así mesmo, 

solicitarase o reintegro en caso de renuncia total ou parcial por motivos non xustificados, que quedan a criterio da 

Axencia nacional SEPIE. 

2. Cumprimentar e presentar en tempo e forma calquera documentos oficiais que en relación coa súa bolsa lles foran 

requiridos pola EASD Mestre Mateo ou a Axencia Nacional (SEPIE). 

3. Se das prácticas derivara algún traballo susceptible de seres publicado, o autor ou autora deberá facer constar a 

axuda financeira recibida a través do programa Erasmus+ e a EASD Mestre Mateo. 

4. Enviar á Coordinadora Erasmus no prazo máximo dun mes tras finalizar a estadía o documento orixinal de 

“Certificado de Estadía”.

5. Realizar o informe final (enquisa online UE Survey) no prazo dun mes tras a finalización da mobilidade. 

6. Realizar o test OLS de idioma final que realiza Erasmus con finalidades estadísticas.

7. Elaborar unha memoria de prácticas e entregala en tempo e forma. 


