IES AUDIOVISUAL DE VIGO
 Eduardo Cabello s/n 36208 VIGO
T 886 111 152

Formulario de solicitude da bolsa para mobilidades dentro do programa “ERASMUS+”
Curso 2018/2019
Nome

Apelidos

DNI

Teléfono contacto

Data nacemento

Enderezo(Rúa/, Avda…, nº…)

Localidade

Provincia

Código postal

Correo electrónico*

CF Grado medio especialidade

Curso 1º ou 2º

CF Grado superior
especialidade

*Indicar claramente un correo de consulta frecuente. Todas as notificacións faranse por esa vía.
Dispós de información sobre importe orientativo das
bolsas, países, criterios de selección e outra información
relacionada coa mobilidade?

SI

Comprométeste a asistir ás actividades de formación
lingüística e cultural?

SI

SI

Poderías afrontar os custos da mobilidade unha vez
recibida a bolsa?

NON

NON
Estarías dispuesto/a a moberte a outro país diferente
aos escollidos nas túas preferencias?

NON
Tes algún módulo pendente de primeiro?

SI

Tes contacto con algunha empresa para realizar a FCT?
Cal?

NON
Países por orde de preferencia para a mobilidade en Europa

SI
NON
SI
NON

3

1

4

2

COÑECEMENTO DE IDIOMAS
IDIOMA 1:

NIVEL:

IDIOMA 2:

NIVEL:

IDIOMA 3:

NIVEL:

Documentación que adxunta para a xustificación de formación de idiomas

Describe brevemente por qué solicitas unha mobilidade no extranxeiro
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
●
●
●
●

Expediente académico (30%)
Coñecemento da lingua (20%)
Valoración do equipo docente (30%)
Carta de interese (20%)

NOTA:
Descartaranse aqueles estudiantesque obtiveran unha bolsa nun programa anterior e a rexeitaran sen xustificación
de causa maior.
O alumnado que non participara no programa en anos anteriores terá preferencia sobre aqueles que sí o fixeran.
As solicitudes terán que entregarse antes do 14 de Novembro de 2018 para ser tidas en conta na presente
convocatoria.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Formulario de solicitude
Expediente académico

Certificados de nivel de idiomas
Carta de interese

OBRIGACIÓNS DOS BOLSEIROS/AS
Antes da partida:
●
●
●
●

Poñerse en contacto coa coordinadora de mobilidade do IES Audiovisual de Vigo e presentar en tempo e
forma a documentación que sexa requerida.
Unha vez rematada la estadía de formación traer a carpeta de FCT firmada polo centro de traballo.
Elaborar a enquisa do SEPIE sobre a estadía formativa unha vez finalizada.
Realizar as probas de nivel da plataforma antes e despois da mobilidade

No caso de que o bolseiro/a non cumpra cos compromisos adquiridos, veríase obrigado/a a devolver unha parte ou
a cuantía total da subvención.

Fáigome responsable da veracidade dos datos recollidos na presente solicitude.
Firma do/a solicitante

Vigo,…………de ………………………..de 2018
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