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BAREMO SELECCIÓN ALUMNADO ERASMUS + 

O alumnado inscrito será avaliado dacordo ós tres puntos amosados a continua-

ción. Son: 

a) Expediente académico (2 puntos). 

b) Coñecemento de idiomas estranxeiros (2 puntos) 

c) Entrevista persoal + valoración do equipo docente (4 puntos). 

 

Factores a valorar (equipo docente + entrevista): 

• Sentido da responsabilidade / compromiso. 

• Iniciativa. 

• Capacidade para traballo en equipo. 

• Grao de comunicación. 

• Capacidade de aprendizaxe. 

• Capacidade de crítica e autocrítica. 

• Capacidade de adaptacións a novas situacións. 

• Autonomía persoal. 

• Madurez. 

• Motivación. 

• Interese polo traballo. 

• Asistencia a clases. 

• Puntualidade. 

 

Baremo do expediente académico: 

NOTA 10 9 8 7 6 5 
4 ou 

menos 

BAREMO 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0 
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Baremo relativo ó coñecemento de idiomas estranxeiros (mediante 

documento oficial): 

• B2 ou equivalente no idioma/s do país de destino: 2 puntos. 

• B2 ou equivalente noutros idiomas: 1 punto. 

• B1 ou equivalente no idioma/s do país de destino: 1,5 puntos. 

• B1 ou equivalente noutros idiomas: 0,5 puntos. 

• A2 ou equivalente no idioma/s do país de destino: 0,5 puntos. 

• A2 ou equivalente noutros idiomas: 0,25. 

 

Requisitos 

• O solicitante debe acadar unha avaliación positiva en ámbolos dous aspec-

tos asociados ó apartado c: valoración do equipo docente e entrevista per-

sonal. De non ser así, será automáticamente excluído do proceso de selec-

ción. 

• Ter aprobados tódolos módulos de 1º (non é excluínte, o candidato pasaría ó 

final da listaxe). 

• Aqueles alumnos con módulos pendentes poden decaer do seu dereito a 

participar no programa Erasmus + no caso de que o equipo docente consi-

dere que exista unha posibilidade elevada de que non aproben tódolos 

módulos profesionais na evaluación previa á realización das prácticas. 

• Presentar un CV Europass e unha carta de presentación redactados no 

idioma do país de destino (inglés no seu defecto). Nota: farase especial 

atención á corrección dos documentos presentados. Asimesmo, a non en-

trega en prazo suporá a exclusión automática do alumno. 

• No caso de haber un empate darase prioridade ó alumnado que estea asis-

tindo ás actividades de preparación lingüística organizadas polo CIFP So-

meso. En caso de persistir o empate farase un sorteo. 

 

 


