
 

 

 

 

 

 

 

 

EBAZPENA, 2021eko uztailaren 27koa, Teknologia eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendariarena. 

Honen bidez, zuzkidura ekonomikoetarako deialdia egiten zaie ikastetxe publikoei Lanbide Heziketako 

irakasle eta ikasleentzako KA1 mugikortasun-ekintzak antolatu eta garatzeko, ERASMUS+ programaren 

esparruaren barruan. 

Europako Batzordeko Hezkuntza eta Kultura Zuzendaritza Nagusiak 2021eko ekitaldirako 

proposamenen deialdia argitaratu zuen Europar Batasunaren Egunkari Ofizialean, 2021eko martxoaren 

25ean - EAC/A01/2021, Erasmus+ Programan (2021/C 103/11). 

Erasmus+ programa hau 2021-2027 aldian zehar aplikatuko da. Gaur egun, indarrean jarraitzen du 

2017-2020 aldiari dagokion aurreko programak, amaitu gabeko Erasmus+ proiektuekin. 

Erasmus+ programa hainbat sektoretan banatzen da. Gure laguntza-deialdian Lanbide 

Heziketarekin lotutako ekintzak jasotzen dira. 

Horregatik guztiagatik, honako hau 

EBAZTEN DUT: 

1. artikulua.– Deialdiaren xedea. 

1 – Zuzkidura ekonomikoetarako deialdia egitea, Erasmus + Programaren barruan irakasleen eta 

ikasleen ikaskuntzarako onartutako mugikortasun-proiektuak kofinantzatzeko, betiere 2021-2022 

ikasturtean garatzen badira. 

Europar Batasunaren finantzaketa oro har ekintzaren aurrekontuaren %100era iritsiko ez denez, 

deialdi honen bitartez eta beste erakunde publiko zein pribatu batzuetatik eskuratzen diren 

dirulaguntzak Europar Batasunaren finantzaketak estaltzen ez duen aurrekontuaren zatia estaltzeko 

erabiliko dira. 

Mugikortasun-programa horien hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketan 

matrikulatutako ikasleak eta/edo tituludunak (ikasketen azken urtean KA1 eskatu dutenak) edo EAEko 

Lanbide Heziketako irakasleak izango dira. 

Laguntza horrek, beraz, 2021-2022 ikasturtean egiten diren mugikortasun-proiektuen aurrekontuaren 

zati proportzionala estaliko du. 

2 – Mugikortasun hauek kofinantzatu ahal izango dira: 

 Goi-mailako Lanbide Heziketari dagozkion KA1 proiektuak: ikasleen zein irakasleen 

mugikortasunak. 

 Goi-mailako mailarekin bat ez datozen Lanbide Heziketako gainerako KA1 proiektuak: 

irakasleen mugikortasunak soilik. 



 

 

 

2. artikulua.– Ikastetxe onuradunak eta onuradun izateko betekizunak. 

1 – Parte hartu ahal izango dute deialdian, baldin eta: 

 Lanbide Heziketako ikastetxeek, Hezkuntza Saileko ikastetxe publikoen sarekoak direnek. 

 Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan badute. 

 Erasmus+ proposamenen deialdian proiektuak onetsita badituzte. 

 Lanbide Heziketaren arloko mugikortasun-proiektuetan, Lanbide Heziketarako Erasmus+ 

Programaren esparruko KA1 ekintzetan, parte hartzen badute. 

2.– Ikastetxe eskatzaileak, eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, honako hau 

egiaztatuko du: 

 Helburu bererako beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatutan eskatu 

duela –eta, hala badagokio, eskuratu– laguntza edo bestelako baliabiderik. 

 Egiaztatu duela proiektuan parte hartzen dutenek ez dutela jasotzen Eusko Jaurlaritzaren eta 

Espainiako Gobernuaren bestelako dirulaguntzarik proiektu bererako. 

 Atxiki egiten zaiola Lanbide Heziketaren eremuko pertsonen ikaskuntzarako KA1 

mugikortasun-ekintzak, ERASMUS+ programaren esparruaren barruan, antolatu eta garatzeko 

dirulaguntzak kofinantzatzeko aginduan ezarritakoari. 

 Deialdiaren oinarri guztiak ezagutzen eta onartzen dituela eta, laguntza ematen bazaio, haren 

xedeak betetzea hitzematen duela. 

 Betetzen dituela laguntzen onuradun izateko indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen 

eskakizunak. Horrela egiaztatzen duten agiriak dituela. Erakundeak administrazioari helaraziko 

dizkiola horiek, horrela egiteko eskatuz gero. 

 Aitorpenari dagokion aldi osoan beteko dituela aurreko betebeharrak. 

 Ebazpenean kontuan hartutako egoeren edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen 

duela. 

 Egiazkoak direla eskabidean eta horrekin batera aurkeztutako agirietan emandako datuak. 

3. artikulua.– Beste dirulaguntza batzuekiko bateraezintasuna. 

Proiektu horietan parte hartzen dutenek ezin izango dute xede bererako bakarkako laguntzarik jaso 

Eusko Jaurlaritzak edo Espainiako Gobernuak kudeatzen duen beste edozein deialdiren bitartez. 

  



 

 

 

4. artikulua.– Eskabideak aurkeztea. 

1.– Ikastetxe interesdunek baliabide elektronikoak erabiliko dituzte eskabideak, kontsultak eta 

prozedura honetako izapide guztiak egiteko. Horretarako, “Herri-ikastetxeak/ Deialdiak" atarira joko 

dute (https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/). 

Atari horretan argitaratuko dira deialdi honen fitxa eta beronekin zerikusia duten berriak. Fitxa horren 

bidez, prozesuan parte hartzea eskatzeko erabilera-gidak eta jarraibideak lortu ahal izango dituzte 

erabiltzaileek, eta prozeduraren jarraipena egin ahal izango dute.  

Ikastetxe eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete eskabidea eta agiriak. Aukeratutako 

hizkuntza bera erabiliko da prozedura osoan. 

2.– Eskabidearekin batera honako agiri hauek aurkeztuko dituzte (betegarri formatuan): 

 Formulario normalizatua. «Proiektuaren identifikazioa» (I. eranskina). 

 Formulario normalizatua. «Eskatutako laguntzaren kalkulua» (II. eranskina). 

 Hezkuntza Nazioartekotzeko Espainiako Zerbitzuari (SEPIE) eginiko eskabidea. Dagoeneko 

onetsitako proiektuei dagokienez, finantza-kontratua aurkeztu beharko da. 

5. artikulua. – Aurkezteko eta zuzentzeko epea. 

1.– Eskabideak aurkezteko epea 2021eko irailaren 30an amaituko da. 

2.– Eskabideak ez baditu eskaturiko baldintzak betetzen, hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko 

edo behar diren agiriak aurkezteko eskatuko zaio erakunde interesdunari. Horrelakorik egin ezean, 

eskaeran atzera egin duela pentsatuko da. Hori guztia, Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoaren arabera. 

6. artikulua. – Laguntzak kudeatzeko organoa. 

Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzako Europako Programen Atalari dagokio deialdi 

honetan aurreikusitako laguntza ekonomikoak kudeatzea, eta Teknologiaren eta Ikaskuntza 

Aurreratuen zuzendaria da atal horren arduraduna. 

7. artikulua. – Dirulaguntzaren zenbatekoa eta esleitzeko prozedura zehaztea. 

Deialdiaren eskakizunak betetzen direla egiaztatu ondoren, laguntzak kudeatzen dituen organoak 

dirulaguntzaren zenbatekoa zehaztuko du eta honela esleituko du: 

1. Zenbatekoa kalkulatzeko, III. eranskinean zehaztutako laguntza-taula hartuko da kontuan. 

2. Aurrekontu-erabilgarritasuna ez bada aski aurkeztutako eskabide guztiei hasieran 

kalkulatutako zenbatekoetan erantzuteko, zuzkidura hori hainbanatuko da (proportzionalki 

banatuko da) eskatutako eskakizun guztiak betetzen dituzten eskabideen artean, eskatutako 

guztizko zenbatekoan oinarriturik. 

https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/


 

 

 

8. artikulua. – Prozedura ebaztea. 

1. – Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendariak emango du deialdi honetan aurreikusitako 

zuzkidurak emateko ebazpena. 

Ebazpen hori, berriz, parte hartzen duten ikastetxeei jakinaraziko zaie, ikastetxe publikoei zuzendutako 

“Herri-ikastetxeak / Deialdiak “atariaren bidez (https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/). 

2. - Ebazteko gehieneko epea bi hilabetekoa da, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo 

egunetik aurrera. 

3.- Epea amaitu eta ikastetxe interesdunari ebazpenik jakinarazi ez bazaio, eskabidea ezetsi egin dela 

ulertu ahal izango da. 

9. artikulua. – Dirulaguntza ordaintzea. 

Dirulaguntza 3 epetan ordainduko da: 

 Lehenengo ordainketa 2021eko aurrekontuaren kargura ordainduko da, ebazpena notifikatu 

eta gero. 

 Bigarren ordainketa, berriz, 2022ko aurrekontuaren kargura egingo da. Horretarako, 

ereduaren arabera prestatutako behin betiko mugikortasun-plana aurkeztu beharko da 

proiektuko mugikortasun-ekintza edo -fluxu guztietarako, IV. eranskinaren arabera. 

 Azken ordainketa 2022ko aurrekontuaren kontura egingo da proiektuko mugikortasun-ekintza 

edo -fluxu bakoitza amaitzean, mugitu ahala. Hala, mugikortasun-ekintza edo -fluxu bakoitza 

amaitutakoan, Ikastetxe onuradunak egindako mugikortasun bakoitzeko ziurtagiri bat 

aurkeztuko du, V. eranskinaren arabera, hilabeteko gehieneko epean.  

Ziurtagiria jasotakoan eta ziurtagiri horretan zein SEPIEren behin betiko ebazpenean azaltzen 

diren datuak egiaztatutakoan, egindako mugikortasunen arabera, kofinantzaketaren dagokion 

zatia ordaintzeko agindua emango da. 

Ikastetxe publikoentzako “Herri-ikastetxeak/ Deialdiak” atarian lortu ahal izango dira ereduak, bai behin 
betiko mugikortasun-planarena, bai mugikortasun-ziurtagiriarena. 

10. artikulua. – Ikastetxe onuradunen betebeharrak. 

Ebazpen honetan arautzen diren zuzkiduren ikastetxe onuradunek betebehar hauek izango dituzte: 

1. Zuzkidura eman den xederako erabiltzea. 

2. Jakinaraztea xede bererako dirulaguntza edo laguntzarik jaso duen edozein administrazio edo 

erakunde publiko zein pribaturen aldetik, estatukoak nahiz nazioartekoak izan. 

3. Hezkuntza Sailak egiten dituen egiaztapenak onartzea. 

 

https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/


 

 

 

11. artikulua. – Dirulaguntza aldatzea eta itzultzea. 

1.– Dirulaguntzak emateko ebazpena kasu hauetan aldatu ahal izango da: 

 Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzea, betiere diru-laguntzaren xedea 

betetzat jotzen bada, salbu eta hura betetzea eragotzi duten eta Teknologiaren eta Ikaskuntza 

Aurreratuen Zuzendaritzan behar bezala justifikatu diren ezinbesteko egoerak gertatzen badira. 

 Hala badagokio, beste edozein erakunde publiko edo pribatuk emandako bestelako 

dirulaguntzak eta laguntzak eskuratuz gero. 

Horrelakoetan, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzak likidazio-ebazpena emango 

du eta, han, eman diren dirulaguntzen zenbatekoak berriz doituko dira. 

2. – Jasotako zuzkidura eta aplikatu beharreko interesak itzuli beharko dira aipatutako araudi horretan 

azaltzen den egoeretakoren bat gertatzen bada, eta bereziki: 

 Erakunde onuradunak aurkeztutako azken dokumentazioan oinarrituta diruz lagundutako 

jarduerari jarraipena egin ondoren, ondorioztatzen denean jarduerak ez baditu erdiesten diruz 

lagundutako proiektuan proposatutako gutxieneko helburuak. 

 Agindu honetan eta agindua garatuko duten ebazpenetan xedatutakoa betetzen ez bada 

ezinbesteko kasuetan izan ezik, horiek betetzea eragotzi badute eta Teknologiaren eta 

Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzan behar bezala justifikatzen badira. 

12. artikulua.– Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa 

Datu pertsonalak tratatu eta “Dirulaguntzak entitate laguntzaileei eta lanbide heziketako ikastetxeei” 
izeneko tratamenduari dagokion jardueran sartuko dira. 

Arduraduna: Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza, Hezkuntza Saila. 

Xedea: Dirulaguntzak tramitatzea eskatzaile edota interesatuen datuak jasoz. Entitate laguntzaileei 

dirulaguntzak. 

Legitimazioa:  

 Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo 

tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean. 

 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, dirulaguntzei buruzko Orokorra. 

 1/1997 Legegintza dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 

buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena. 

Hartzaileak:  

 Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk. 

 Ekonomia eta Ogasun Saila. 

 



 

 

 

Eskubideak: Eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta 

informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere. 

Informazio gehigarria:  

Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webgunean.  

Araudia: 

 Datuak Babesteko Araudi Orokorra. 

 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak 

Bermatzekoa. 

 

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 27a 
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I. ERANSKINA - PROIEKTUAREN IDENTIFIKAZIOA 

Proiektuaren kodea  

Ikastetxea  

Ikastetxearen izena  

IFK (identifikazio fiskaleko kodea)  

Posta-helbidea  

Telefonoa  

Legezko ordezkaria  

Proiektuaren arduraduna  

Izen-abizenak  

Arduradunaren telefonoa  

Arduradunaren helbide elektronikoa  

 

 

Ikasleen 

mugikortasunen 

kopurua 

Irakasleen 

mugikortasunen 

kopurua 

Oharrak 

Proiektu honen barruan SEPIEren ebazpenaren arabera emandako mugikortasunak 

Mugikortasunen kopurua   
 

Gauzatze-aldia …/…/…tik …/…/…ra 

Mugikortasunak egiteko aldi baterako plana 

 

Ikasleen 

mugikortasunen 

kopurua 

Irakasleen 

mugikortasunen 

kopurua 

 
Aurretik egindakoak   

2021-2022 ikasturtean   

Etorkizunean egingo 

direnak 
  

 

  



                 
 

 

Kofinantzaketa eskatzen duten mugikortasunak 

OHARRA: laguntza hauetarako 2021-2022 IKASTARO AKADEMIKOAN zehar egin beharreko mugikortasunak bakarrik hartuko dira 

kontuan 

Ikasleak 
Mugikortasunen 

kopurua 

(*)Mugikortasun-

hilabeteak, 

guztira 

Irakasleak 
Mugikortasunen 

kopurua 

(**)Mugikortasun-

egunak, guztira 

1. Herrialde-taldea   1. Herrialde-taldea   

2. Herrialde-taldea   2. Herrialde-taldea   

3. Herrialde-taldea   3. Herrialde-taldea   

 

(*) Herrialde-talde bakoitzean aurreikusitako mugikortasunen hilabete guztiak adierazteak (adibidez: 3 hilabeteko 2 mugikortasun, 

guztira 6 hilabeteko mugikortasuna dakar lauki honetan). 

(**) Herrialde-talde bakoitzean aurreikusitako mugikortasunen egun guztiak adierazteak (adibidez: 5 eguneko 2 mugikortasun, 

guztira 10 mugikortasun egun lauki honetan).  

 

OHARRA: herrialderen batean iraupen desberdineko mugikortasunak badaude, adierazi hemen. 

 

 

 

 

 

 

Herrialdeak: 

 1. Herrialde-taldea: Danimarka, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxenburgo, Norvegia eta Suedia + 14. 

eskualdeko herrialde elkartuak (Feroe uharteak, Suitza, Erresuma Batua). 

 2. Herrialde-taldea: Alemania, Austria, Belgika, Zipre, Frantzia, Grezia, Italia, Malta, Herbehereak eta Portugal + 5. 

eskualdeko herrialde elkartuak (Andorra, Monako, San Marino, Vatikano Hiriko Estatua). 

 3. Herrialde-taldea: Bulgaria, Txekia, Kroazia, Eslovakia, Eslovenia, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Ipar 

Mazedonia, Polonia, Errumania, Serbia eta Turkia . 

 

Eusko Jaurlaritzaren edo Espainiako Gobernuaren banakako laguntzei buruz 

Erakunde eskatzaileak egiaztatu du proiektuan parte hartzen dutenek ez dutela Eusko Jaurlaritzaren edo Espainiako 

Gobernuaren beste diru-laguntzarik jasotzen proiektu honetarako. 

 

Proiektuaren arduradun(ar)en dedikazioa 

Aurreko orrian zehaztutako pertsonek honako baldintza hauek betetzen dituzte: 

- Proiektuaren arduradunak/kudeatzaileak dira, bai eta horri dagokionez egin beharreko kudeaketetarako kontaktua ere. 

- Erakundeko langile dira eta ez daude azpikontratatuta. 

- Hona hemen zehaztutako haien arduraldia: 

 

Izen-abizenak    

NANa    

Egiten duen lana    

Hasiera-data (hala badagokio)    

Amaiera-data (hala 

badagokio) 
   

Asteko ordu-kopurua    

Ordu-kopurua guztira    
 



 

 

II ERANSKINA 

Eskatutako laguntzaren kalkulua 

IKASTEXEA  Proiektuaren arduraduna  

IFK  Telefonoa  

Proiektuaren kodea  Helbide elektronikoa  

Gauzatze-aldia    

 

IKASLEAK 

Herrialde-

taldeak 

Mugikortasunen 

kopurua 

Mugikortasun-

hilabeteak, 

guztira 

Banakako-

laguntza 

Kudeaketa-

laguntza 
GUZTIRA 

1      

2      

3      

Guztira      

 

IRAKASLEAK 

Herrialde-

taldeak 

Mugikortasunen 

kopurua 

Mugikortasun-

egunak, 

guztira 

Banakako-

laguntza 

Kudeaketa-

laguntza 
GUZTIRA 

1      

2      

3      

Guztira      

 

    GUZTIRA  

 

2. artikuluan adierazitako zuzkidura ez bada aski aurkeztutako eskabide guztiei hasieran kalkulatutako 

zenbatekoetan erantzuteko, zuzkidura hori hainbanatuko da (proportzionalki banatuko da) eskatutako 

eskakizun guztiak betetzen dituzten eskabideen artean, eskatutako guztizko zenbatekoan oinarriturik 

(Aginduaren 8. artikulua). 

Herrialdeak: 

1. Herrialde-taldea: Danimarka, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxenburgo, Norvegia eta Suedia 

+ 14. eskualdeko herrialde elkartuak (Feroe uharteak, Suitza, Erresuma Batua). 

2. Herrialde-taldea: Alemania, Austria, Belgika, Zipre, Frantzia, Grezia, Italia, Malta, Herbehereak eta 

Portugal + 5. eskualdeko herrialde elkartuak (Andorra, Monako, San Marino, Vatikano Hiriko Estatua). 

3. Herrialde-taldea: Bulgaria, Txekia, Kroazia, Eslovakia, Eslovenia, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Ipar 

Mazedonia, Polonia, Errumania, Serbia eta Turkia . 



 

 

 

III. ERANSKINA 

Laguntzak kalkulatzeko taula 

 

IKASLEEN MUGIKORTASUNA 

Herrialdeak 
Banakako LAGUNTZA 

HILABETEKO 

MUGIKORTASUNAGATIKO 

Kudeaketa-laguntza 

1. taldea 310,00 € 

200,00 € 2. taldea 270,00 € 

3. taldea 240,00 € 

IRAKASLEEN MUGIKORTASUNA 

Herrialdeak 
Banakako LAGUNTZA 

EGUNEKO 

MUGIKORTASUNAGATIKO 

Kudeaketa-laguntza 

1. taldea 62,00 € 

50,00 € 2. taldea 57,00 € 

3. taldea 52,00 € 

 

Banakako laguntza = mantenua + ostatua + bidaia 

Mugikortasunaren kostua guztira = banakako laguntza + kudeaketa-laguntza 

 

Herrialdeak: 

1. Herrialde-taldea: Danimarka, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxenburgo, 

Norvegia eta Suedia + 14. eskualdeko herrialde elkartuak (Feroe uharteak, Suitza, 

Erresuma Batua). 

2. Herrialde-taldea: Alemania, Austria, Belgika, Zipre, Frantzia, Grezia, Italia, Malta, 

Herbehereak eta Portugal + 5. eskualdeko herrialde elkartuak (Andorra, Monako, San 

Marino, Vatikano Hiriko Estatua). 

3. Herrialde-taldea: Bulgaria, Txekia, Kroazia, Eslovakia, Eslovenia, Estonia, Hungaria, 

Letonia, Lituania, Ipar Mazedonia, Polonia, Errumania, Serbia eta Turkia . 

 



BEHIN-BETIKO MUGIKORTASUN-PLANA 

IV. eranskina 

 

 

 

SEPIE 
kontratuaren 

kodea 

Heziketa-
zikloa 

Ikaslea edo 
irakaslea 

Izena 1. abizena 2. abizena NANa Jaioteguna Sexua 
Xede-

herrialdea 

Enpresa 
edo 

erakundea 

Enpresa zer 
udalerritan 

dagoen 

Hasiera-
data 

Amaiera-
data 

Ikaslearen 
edo 

irakaslearen 
zentroa 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Idatzi guztia letra larrietan 
E -> emakumezkoa   /   G -> gizonezkoa  /  B -> ez bitarra 
Xede-herrialdeen izena zerrenda ofizialean bezala egon behar da. 



                 

V. eranskina 

Eginiko mugikortasunaren ziurtagiria 

Data: 2022-xx-xx 

Proiektuaren izena: 

SEPIE kodea: 

Ikastetxea: 

Proiektuaren arduraduna: 

Praktikaldien tutore arduraduna (dagokionean): 

 

Mugikortasuna duen pertsonaren izena eta abizenak: 

Mugikortasuna duen pertsonaren NANa: 

Zentroa, lanbide arloa eta heziketa-zikloa: 

 

Mugikortasunaren ezaugarriak: 

Hasiera-data 
Amaiera-

data 

Denbora 

asteetan 
Xede-estatua Xede-enpresa/-erakundea + herria 

     

 

Esperientziaren eta erdietsitako helburuen laburpena: 

 

 

Mugikortasuna egin duen pertsonaren balorazioa 

 
Iritzi 

ona 

Iritzi 

erdi 

ona 

Iritzi 

erdi 

txarra 

Iritzi 

txarra 

Iritzirik 

ez 
Oharrak 

Eginiko mugikortasuna eta aurreikusitakoa bat 

datoz 
      

Praktikaldiaren lanbide-esperientzia       

Tutorearen jarraipenak       

EAEko antolamendua       

Xede-tokiko antolamendua       

Bidaia       

Xedeko egonaldiaren baldintzak       

 

Bekaduna: 
Praktikaldien arduraduna 

(dagokionean): 
Europako proiektuaren arduraduna: 

Data Data Data 

Sinadura Sinadura Sinadura 

 


