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Convocatoria das movilidades para estudantes saintes dentro do
programa Erasmus+ (KA107) - Consorcio CARTES
A través da seguinte convocatoria se estabrece o prazo e procedemento para a presentación das solicitudes para esta
mobilidade para estudantes con fins de estudos correspondente o curso 2019-2020 no marco do programa Erasmus+
Acción KA107
O programa se desenvolve gracias a aprobación por parte da comisión Europea das movilidades de estudantes e funcionarios de
países do programa e asociado co Servizo Español para Internacionalizació de Educación (SEPIE). A acción se realiza dentro do
Consorcio de Artes (CARTES), promovido pola Escola de Arte e Deseño Antonio Failde (Orense), que está composto por 18
centros de Ensinanzas Artísticas do territorio Español.
O obxectivo desta chamada para adxudicación de 2 bolsas para a realización de visitas de prácticas durante o segundo semestre de
2019/2020 por estudantes de Ensinanzas Profesionais de Ebanistería Artística, Fotografía e Ilustración .
A universidade é a Universidade de Artes en Tirana (Albania). As Mobilidades durarán 3 meses, e eles serán desenvolvidos durante
o curso 2019/2020.
Os estudantes con movilidade reciben axuda financeira para cubrir os custos de mantemento para o período de mobilidade, así como
axuda financeira para cubrir os custos de viaxe, conforme especificado a continuación:
• Alimentación e aloxamento gastos: 700 euros ao mes.
• Os gastos de viaxe: calculada a partir da distancia entre o lugar de partida e de destino entre Galicia e Tirana, o importe asignado é
de 360 euros.

MARCO LEGAL
Acción KA107, movilidad de estudiantes y personal entre países del programa y asociados.:
Nº de referencia del proyecto: ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA107-063777
REQUISITOS E CONDICIÓNS DA PARTICIPACIÓN
• Demostrar coñecemento de idiomas.
• Requisitos académicos:
- Estar matriculado na EASD Antonio Failde e estar ao corriente no pago de tasas e matrícula.
- Ter superado un mínimo de 60 créditos ECTS.
- No ter esgotados 4 convocatorias en ningunha materia.
- Ter todo o curso de primeiro limpo.
- E ter un informe favorable dos xefes de Departamento correspondente.
Os requisitos anteriores deben cumprirse na data da formalización da solicitude para participar nestas movilidades.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
IMPRESO DE SOLICITUDE.
CARTA DE MOTIVACIÓN.
EXPEDIENTE ACADÉMICO.
PORTFOLIO.
COÑECEMENTO DE IDIOMAS.

Se adxunta na páxina web da escola ou se solicita na oficina de Internacional.
O alumno deberá presentar unhas líneas explicando os motivos polos cuales está interesado
en participar neste intercambio.
Se valorará este documento no proceso de selección.
En formato PDF, non superar 8/10 páxinas de traballos da especialidade.
O alumno entregará as certificacións que teña en idiomas estranxeiros, e se poderá facer
algúnha proba, para comprobar o nivel de ditos alumnos.
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LUGAR DE PRESENTACIÓN.
PRAZO DA SOLICITUDE.

Na secretaría da escola ou ao responsable de RR.II. da EASD Antonio Failde.
Do 10 de Marzo de 2020 -17 de Marzo de 2020

Aquelas solicitudes fora de data e forma non se terán en consideración.

BASES PARA A ADXUDICACIÓN DAS MOBILIDADES
A adxudicación se fará por rigroso orde depuntuación obtida no proceso selectivo. No caso de renunciar a unha das mobilidades
pasará a ser ocupada en riguroso orde da listaxe.
Expediente académico.
Coñecemento de idiomas.
Portfolio.
Carta de motivación.

Máx. 10 puntos.
Máx 3 puntos. B1 1 punto, B2 2 puntos.
Máx. 5 puntos.
Máx. 2 puntos.

SELECCIÓN DOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DUNHA MOBILIDADE
Para a adxudicación das axudas os alumnos serán ordeados segundo a puntuación obtida dacordo o baremo establecido.
Se terá en conta que os alumnos que xa disfrutaron de becas similares nos anos anteriores se lles ubique no final da listaxe.

ALEGACIÓNS E RENUNCIAS
Nas actuacións administrativas se establecerá un prazode alegacións, que se presentarán por escrito con rexistro na secretaría da
escola. Unha vez adxudicadas as mobilidades, as renuncias terán que ser presentadas dirixidas ao coordinador de RR.II.

Ourense, luns 9 de Marzo de 2020
Coor. RRII
María Sol Rojo Vázquez
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