Convenis bilaterals per
Pràctiques a l’estranger
(Estades gestionades per la nostra facultat - FEP)
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Per què moure’s?
Participar d’un programa de mobilitat permet:
– Aprendre noves metodologies de treball i adquirir noves
habilitats.
– Reforçar l'ús d'altres llengües.
– Dotar l'expedient i el currículum dels estudiants de més
valor en el mercat de treball.
– Guanyar en maduresa, tolerància, confiança i iniciativa.
– Descobrir i compartir altres maneres de viure en altres
contextos i cultures.
– Els programes SICUE, Erasmus + i Prometeu tenen un
reconeixement de crèdits acadèmics d’1,5 ECT per mes fins
un total de 6 crèdits
– L’estada de pràctiques a l’estranger per conveni bilateral té
un reconeixement de 3 crèdits acadèmics per estada.
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Períodes dels GRAUS on els estudiants poden
inscriure’s en un programa de mobilitat
Grau

Curs

Assignatures

Pràctiques

anual/semestral

MEP/MEI

3r
4t
3r
4t
5è

Sí
Sí
Sí
Sí
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Anual/ semestral (Pràctiques 1r sem)

3r
4t

Sí (*)
Sí

Sí
Sí

Anual/semestral

3r

Sí

No

Anual/semestral

4t
3r
4t
3r
4t

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
-No
Sí

Anual/semestral (Pràctiques 1r sem)

Doble titulació

Educació social
Treball social
Pedagogia
Psicologia
(*)

1r semestre /2n semestre (menció)
Anual
Anual
1r semestre (menció) / 2n semestre
Anual/semestral (Pràctiques 1r sem)

Anual/semestral (Pràctiques 2n sem)
Anual/semestral
Anual/semestral
Anual/semestral

Si tenen les pràctiques convalidades o bé estan incloses en SICUE

Procediment pràctiques a l’estranger
• Realització de les pràctiques en entitats de països de fora
de la Unió Europea.
• Iniciativa que neix als estudis d’Educació Social i actualment
en expansió a tots els altres Graus de la Facultat d’Educació i
Psicologia.
• Els requisits els marca cada grau.
• No hi ha ajut econòmic, però si reconeixement acadèmic de
3 crèdits.
33

Tràmits pràctiques a l’estranger
• L’estudiant ha de fer arribar la seva sol·licitud de plaça a
Coordinació d’estudis al llarg del mes de desembre i gener
(excepte Pedagogia, entre maig i setembre).
• L’estudiant pot triar una entitat o escola de la llista o
proposar-ne una de nova a la Coordinació d’estudis
• Coordinació d’estudis i Vicedeganat de pràctiques realitzen els
tràmits de confirmació i convenis directament amb l’entitat.
• A partir de la confirmació de la plaça, l’estudiant pot iniciar
tràmits de desplaçament i estada (bitllets, allotjament,...).
• Cal entrar CV amb l’idioma del país on es vol anar, carta de
presentació i rebut de l’assegurança al següent enllaç:
http://serveisfep.udg.edu/mobilitat
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Assegurança UdG
• Abans de marxar cal haver contractat l’assegurança UdG de
mobilitat per estudiants, obligatòria en cas de pràctiques a
l’estranger (Traineeship i Convenis bilaterals)
• Trobareu les explicacions i els impresos de sol·licitud a
https://www.udg.edu/ca/viu/Serveisuniversitaris/Assegurances#3
• Preus vigents curs 17-18:
Durada

EUA

Mundial
(excepte EUA)

Anual

90€

73€
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Llista de centres 2018-19 (1)
País

Nom de l’entitat, projecte i web
Asociación el Arca. http://www.elarca.org.ar/
CADS Colegio Atlántico del Sur (Mar del Plata) www.cads.edu.ar

Argentina
Argentina

Contexto. Proyecto Salut Materno-infantil (La Paz)
https://contextobo.wordpress.com/
Infante Promoción Integral de la Mujer y la Infancia
http://infante.com.bo/ (Cochabamba)
Granja Don Bosco (Ambato prop de Quito)

Bolívia

Projecte EFCI Dones Emprenedores NAHUALÁ
(gestionada per Fundació Plataforma Educativa) (Nahualá)
La Cambalacha. Projecte Cultural: taller creatiu (de pagament)
http://www.lacambalacha.org/
Manos que ayudan Honduras www.manosqueayudanhonduras.org (Talanga)

Guatemala (*)

Desarrollo educativo Sueniños A.C. Infancia y jóvenes en riesgo social
http://www.sueninos.org (San Cristobal de las Casas)
Melel Xojobal Infancia y jóvenes en riesgo social
http://www.melelxojobal.org.mx/ (San Cristobal de las Casas)
Colegio Suizo de México AC www.csm.edu.mx

Mèxic

Universidad de Guadalajara

Mèxic

Associació Amics del Nepal. Emancipació joves orfes www.amicsnepal.org

Nepal (*)

Bolívia
Equador

Guatemala
Hondures

Mèxic
Mèxic
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Llista de centres 2018-19 (2)
País

Nom de l’entitat, projecte i web
ALROWWAD CULTURAL AND ARTS SOCIETY http://www.alrowwad.org/en/
(Aida refugee camp-Bethlehem)
APROEDI. Asociación Qallary. Casa de Acogida MANTAY (madres adolescentes)
http://www.aproedi.org/ (Cuzco)
Qosqomaki Infants i adolescents en situació de carrer. (Cuzco)
http://www.qosqomaki.org/
CAEF Centro de atención y educación a la familia (Trujillo)
http://www.caefperu.com/
Asociación el Hilo Rojo (Trujillo) http://www.hilorojo.org/
ACAPS Associació Catalana d’Ajut al Poble Saharaui (Tindouf) www.acaps.cat

Palestina

Projecte Bicicletes per l’Educació (Palmarin)
(gestionada per Fundació Plataforma Educativa)
ASSEsalud drogodependències
www.asse.com.uy
El Abrojo. Projectes infància i adolescència
www.elabrojo.org.uy
Asociación la Barca. Infància i adolescència en risc social (gestionada per Fundació
Plataforma Educativa) www.labarca.org.uy/
Fundación Vínculos Estelí
http://www.vinculosesteli.org/

Senegal (*)

(*) Conveni amb entitat catalana

Perú
Perú
Perú
Perú
Sàhara Algèria (*)

Uruguai
Uruguai
Uruguai (*)
Nicaragua (*)
No Actualment

37

Tràmits comuns a tots els
programes
• En tots els casos, caldrà que entreu en el següent
enllaç:
• http://serveisfep.udg.edu/mobilitat
i adjunteu la documentació corresponent a cada cas
(per exemple, acords d’estudis, carta de presentació,
CV,... depenent del programa)
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Per més informació
• CAMPUS MONTILIVI: L’Oficina de Relacions Exteriors (ORE): àrea
responsable dels programes de mobilitat a la UdG. Aplicatiu mobOUT.

FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA:
• Vicedeganat de Pràctiques i mobilitat: informació general, seguiment i
obertura nous convenis (Carme Montserrat)
• Coordinacions de grau: bàsicament pels acords d’estudis i acceptació
de nous centres de pràctiques a l’estranger (Cada coordinador/a)
• Secretària acadèmica de la FEP: pels tràmits i especialment el tema de
l’assegurança (Carles Trèmols)
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