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AXENTES

• OAPEE: Organismo autónomo de programas
educativos europeos.

– Misión: Xestion da participación española no
PAP.

– PAP: programas de aprendizaxe permanente.

• AN: Axencia Nacional.

– Misión: Desenvolve as accións
descentralizadas dos diferentes programas



Programas de aprendizaxe
permanente. (PAP)

COMENIUS

Educación

Escolar

ERASMUS
Educación
Superior e
Formación

Profesional de
Grao superior

LEONARDO
da VINCI

Formación
Profesional de

Grao medio

PROGRAMA JEAN MONNET
Acción Jean Monet

Axudas para institucións específicas europeas
Axudas para institucións ou asociacións europeas activas na educaión e na formación

GRUNDTVIG

Educación de
Persoas adultas

Programa transversal:
•Desenvolvemento de políticas e innovación: visitas de estudo.
•Aprendizaxe de linguas.
•Desenvolvemento de contidos a través das TIC.
Difusión e explotación de resultados.



PAP: obxectivos xerais

Sistemas de educación e formación dos países europeos participantes

Facilitar a
mobilidade

Facilitar a
cooperación

Facilitar o
intercambio

SISTEMA DE REFERENCIA DE CALIDADE A NIVEL MUNDIAL



PAP: outros obxectivos

•Sociedade de coñecemento avanzada.
•Desenvolvemento económico sostible.
•Máis e mellores posibilidades de emprego.
•Maior cohesión social.



Vantaxes destas prácticas

• Realización durante o curso escolar, período da FCT.

• Posta en marcha de coñecementos adquiridos.

• Adquisición de habilidades sociais e organizativas.

• Mellora do C.V.

• Aumento da madurez persoal e profesional, e
independencia.

• Aprendizaxe nun contexto cultural e

profesional diferente.



Vantaxes destas prácticas

• Riqueza de experiencias polo contacto con persoas
doutros países.

• Mellora de competencias ligüísticas nun idioma
estranxeiro.



PAP: mobilidade de estudantes
• ERASMUS

– Mobilidade de estudantes para prácticas.
Student mobility placements – SMP

• LEONARDO DA VINCI:

– Formación profesional de grao medio. Initial
vocational training – IVT

– Persoas tituladas en formación profesional no
mercado laboral. People in labour market -
PLM



ERASMUS

• Finalidade:

– Contribuír a que o alumnado se adapte ás
esixencias do mercado laboral da Unión
Europea

– Mellorar a comprensión do ámbito social e
económico do país de acollida.

– Adquirir experiencia laboral.



ERASMUS

• Dirixido a:

– Último curso dos ciclos formativos de grao
superior

– Segundo curso das ensinanzas de artes
plásticas e deseño de grao superior.

– Segundo curso de ensinanzas deportivas de
grao superior.



ERASMUS

• Quen pode solicitar estas mobilidades?

– Os centros educativos con ensinanzas
superiores que estean habilitados mediante
Carta Erasmus Ampliada – EUCP



ERASMUS

• Que é a Carta Universitaria Erasmus e os tipos de
cartas.

– A Carta Erasmus Universitaria - CUE-
establece o marco xeral no que se inscriben
todas as actividades de cooperación europea
que pode desenvolver un centro de ensino.



ERASMUS

– A Carta Universitaria Erasmus Ampliada-
EUCP- habilita aos centros a enviar estudantes
para mobilidades en prácticas e a recibir
financiamento para estas mobilidades.



ERASMUS

– Carta Universitaria Erasmus Ampliada (carta
estándar e prácticas de estudantes) -EUCX-
outórgaselle aos centros que pretenden recibir
financiamento para as actividades cubertas
pola Carta Universitaria Estándar e a Carta
Universitaria Ampliada (só prácticas de
estudantes)



ERASMUS

EUCX

EUCP

CUE

STTSTASMPSMSACCIÓNS

TIPOS

DE CUE



ERASMUS

• Como solicitar a Carta Universitaria Erasmus?

– Cada ano publícase unha nova convocatoria
de solicitude. Entre abril e xuño

– A solicitude é unha acción centralizada.

– A resolución de concesións publícase en
decembro.



ERASMUS

• Como solicitar as mobilidades?

– A solicitude é unha acción descentralizada.

– Solicitase segundo a convocatoria de cada ano.

– En xuño publícanse o número de mobilidades
concedidas.

• Cando se realizan as mobilidades?

– As mobilidades realizaranse entre o 1 de xuño do ano
da convocatoria e o 30 de setembro do seguinte ano.



ERASMUS

• A selección do alumnado

– Será feita polo centro educativo.

– Será un procedemento:

• Xusto.

• Equitativo.

• Coherente.

• Transparente.

• Ben documentado.

• Público.



ERASMUS

• Responsabilidades do centro de ensino:

– A calidade e dos contidos das prácticas.

– Elaborar un acordo de formación.

– Elaborar un programa de traballo.

– Realizar o seguimento das prácticas.

– Outorgar o pleno recoñecemento ao período
de prácticas do estudante.



ERASMUS

• Responsabilidades do centro de ensino:

– Entregar ao estudante o acordo de formación
relativo ao programa das prácticas.

– Aprobar o acordo de formación, facerllo chegar
a empresa de acollida e que esta tamén o
aprobe.

– Elaborar e aprobar o convenio de prácticas,
facerllo chegar a empresa de acollida e que
esta o aprobe.



ERASMUS

Centro
educativo

Empresa

Acordo de formación relativo ao programa de prácticas.
Convenio das prácticas

Alumno/a+ +

ASINARÁN e APROBARÁN



ERASMUS

Centro
educativo
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Recoñecemento do traballo
realizado.

Realización das prácticas no
certificado de cualificacións.



ERASMUS

• Financiamento:

– A beca Erasmus ten como finalidade axudar a
sufragar os gastos derivados da mobilidade da
estanza no estranxeiro

• Organización da mobilidade. (OM)

– Hai unha partida destinada á OM, que
depende do número de mobilidades
concedidas.



ERASMUS

• Empresas de acollida:

– Será o centro educativo quen presente unha
oferta de empresas dispoñibles, sin que exista
unha base de datos específica para a busca
das mesmas.



ERASMUS

• Duración do período de prácticas

– Non será inferior aos 2 meses

– Non será superior aos 12 meses

• Países nos que se poden realizar as prácticas:

– Nos 27 estados da Unión Europea

– Nos 3 países do Espazo Económico
Europeo: Islandia, Liechtenstein e Noruega

– Turquía



ERASMUS

• Nivel requirido de idioma estranxeiro

– É obrigatorio posuír coñecemento suficiente do
idioma en que se recibirá a formación. (agás
linguas minoritarias)

– O centro educativo elixirá o método para
valorar o nivel de coñecementos.



LEONARDO da VINCI

• Proxectos de mobilidade individual

• Formación profesional de grao medio. Initial
Vocational Training (IVT).

• Persoas tituladas en formación profesional no
mercado laboral. People in the Labour Market
(PLM).



LEONARDO da VINCI

• Finalidade

– Apoiar ao alumnado en actividades de
formación, na adquisición e uso de
coñecementos, habilidades e cualificacións
con miras ao desenvolvemento persoal.

– Aumentar o atractivo da formación profesional
e da mobilidade.

– Apoiar as melloras de calidade e innovación do
sistema educativo



LEONARDO da VINCI

• Duración do proxecto

– A duración mínima son 6 meses. Inclúese no
proxecto a preparación e a avaliación.

– O centro educativo elixirá o período de
realización do proxecto, dentro do período de
realización da actividade.



LEONARDO da VINCI

• Duración da mobilidade

– IVT: de 2 a 39 semanas.

– PLM: de 2 a 26 semanas.



LEONARDO da VINCI- Socios

Centro educativo Socio intermediario

Socio de acollida

Asinará o contrato de
subvención coa Axencia
Nacional.
Terá responsabilidade:
•Legal
•Financeira

•Operativa

Empresa, institución ou
centro de formación.
Colabora en orixe ou
destino na procura de:
•Aloxamento
•Empresas de prácticas

•Preparación lingüística

Empresa ou centro de formación profesional
Fará:
•O contidos das prácticas co centro educativo.

•Seguimento e avaliación das prácticas.



LEONARDO da VINCI

• Socios:

– Poden participar: os estados membros da
Unión Europea, Islandia, Liechtenstein,
Noruega, Turquía



LEONARDO da VINCI

• Sinatura de contratos

Dereitos e obrigas
Centro
educativo

Alumno/a

Acordo de formación
Compromiso de calidade

Centro

Educativo

Alumno/a

Empresa

Detalle de servizos

subcontratados

Centro

Educativo

Socio
intermediario



LEONARDO da VINCI

• Documento de mobilidade Europass

– Documento de validación de estanzas
formativas.

– Certifica o período de formación nun país
europeo estranxeiro

– Asinarase polas tres partes implicadas:

• centro formativo

• Alumno/a

• Empresa de acollida



LEONARDO da VINCI

• Papeis e responsabilidades.

– Do centro educativo.

– Do centro educativo e a empresa de acollida.

– Da empresa de acollida.

– Do alumnado.



LEONARDO da VINCI

• Papel e responsabilidades do centro educativo:

– Elixir as empresas axeitadas.

– Respectar o período e contido das prácticas.

– Definir os obxectivos da estanza, axustándose
ao perfil profesional do alumno/a.

– Preparar ao alumnado, especialmente en
formación lingüística.



LEONARDO da VINCI

• Papel e responsabilidades do centro educativo.

– Establecer un contrato, acompañado dun
acordo de formación, transparente para todas
as partes.

– Facerse cargo de organizar:

• A viaxe.

• O aloxamento.

• Visados ou permisos de traballo.

• Cobertura de Seguridade Social e seguro.



LEONARDO da VINCI

• Papel e responsabilidades do centro educativo.

– Avaliar o desenvolvemento profesional e
persoal como resultado da estanza Leonardo.

– Comunicar á Axencia Nacional calquera
incidencia que poda ocorrer durante o
proxecto.



LEONARDO da VINCI

• Partidas que subvenciona Leonardo:

– Organización da mobilidade.

– Preparación cultural, pedagóxica e lingüística.

– Viaxe.

– Aloxamento e manutención.



LEONARDO da VINCI

• Seguro do alumnado

– O centro educativo é responsable da
contratación dunha póliza de seguro privado
que cubra:

• Responsabilidade civil.

• Enfermidade, accidente e invalidez.

• Asistencia e repatriación.

– O alumnado levará a tarxeta sanitaria da
Seguridade Social.



LEONARDO da VINCI

• Financiamento adicional para persoas acompañantes

– Para proxectos con número suficiente de
alumnado que explique a necesidade desta figura.

– Concederase a un docente a cargo da FCT.

– Características do alumnado:

• Menor de 18 anos.

• Con necesidades especiais.



OAPEE

• Máis información

– www.oapee.es



Grazas
pola súa atención

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa

Subdirección Xeral de Orientación Profesional e
Relación con Empresas

Correo e: orientacion.profesional@edu.xunta.es


