
Erasmus + for Traineeships
(Mobilitat d’Estudiants per Pràctiques)

https://www.udg.edu/ca/internacion
al/Vols-marxar/Estudiants/Erasmus-

for-Traineeships
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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 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.
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Períodes dels GRAUS on els i les estudiants 
poden inscriure’s en un programa de mobilitat

Grau Curs Assignatures Pràctiques anual/semestral

MEP/MEI 3r Sí Sí Anual/ semestral (Pràctiques 1r sem)

4t Sí Sí 1r semestre /2n semestre (menció)
Doble titulació 3r Sí Sí Anual

4t Sí Sí Anual

5è No Sí 1r semestre (menció) / 2n semestre

Educació social 3r Sí (*) Sí Anual/semestral
4t Sí Sí Anual/semestral (Pràctiques 1r sem)

Treball social 3r Sí No Anual/semestral

4t Sí Sí Anual/semestral (Pràctiques 1r sem)

Pedagogia 3r Sí Sí Anual/semestral (Pràctiques 2n sem)

4t Sí -- Anual/semestral

Psicologia 3r Sí No Anual/semestral

4t Sí Sí Anual/semestral

(*) Si tenen les pràctiques convalidades o bé estan incloses en SICUE



Erasmus + Student Mobility for Traineeships

És un programa de mobilitat d’estudiants per realitzar pràctiques a 
Europa amb reconeixement acadèmic.

Durada: mínim 2 mesos i màxim 12 mesos

Es poden fer fins a 12 mesos de mobilitat per cicle (grau, màster i 
doctorat) durant o un cop acabada la titulació.

Convocatòria: acostuma a estar oberta a partir del mes de maig

El termini de sol·licitud acostuma a tancar-se a l’abril de l’any 
següent.



Requisits per l’Erasmus + Traineeships
 Estar matriculat a la UdG: Grau, Màster i/o Doctorat.

Important: Els estudiants a punt d’acabar els estudis del seu 
cicle, podran sol·licitar realitzar pràctiques durant els 12 
mesos següents a la finalització de la seva titulació. 

 Complir els requisits de la nova normativa de mobilitat 
internacional (nivell de tercera llengua B2.1, els estudiants de 
Grau han de tenir superats 60 ECTS)

 Nacionalitat país participant a l’Erasmus+ o visat d’estudiant

 No haver gaudit d’una Beca Leonardo

 Aprovació per part de la Coordinació d’Estudis corresponent 
(reconeixement acadèmic)



Organitzacions on realitzar pràctiques
Empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres 

tipus d’organitzacions

No és necessari que hi hagi prèviament un conveni o acord 
anterior entre la UdG i l’organització d’acollida. És pot obrir un 
nou acord.

Cal anar a un país participant al programa Erasmus+ diferent 
del país de la institució d’origen i del país de residència de 
l’estudiant.

Com trobar un centre de pràctiques?

Donat que la Facultat té encara poques places per aquest 
programa, en la majoria dels casos cal que l’estudiant es 
busqui un lloc on realitzar les pràctiques.

La Facultat haurà de donar l’aprovació final.



Exemples de places en països de la UE que on s’ha anat 
a fer pràctiques (1)

Estudis Centre destí Destí
Pedagogia Pipilota E.V. ALEMANYA

Educació social SOS Kinderhorf Lüdenscheid ALEMANYA

Treball social/Educació 
social/Pedagogia

Landkreis Osnabruck ALEMANYA

MEP Southern Road Primary School (6) ANGLATERRA

MEP Evelina Hospital School ANGLATERRA

MEP International School Ghent BÈLGICA

Psicologia Katholieke Univ Leuven BÈLGICA

MEP Hunderpskolen DINAMARCA

MEI Margethegardens Bornehus DINAMARCA

MEP British International School of Ljubljana ESLOVÈNIA

MEP Rastaalan Koulu (3) FINLÀNDIA

Doble titulació Espoo International School FINLÀNDIA

MEP La Bressola de Sant galdric FRANÇA

Psicologia Casa Alloggio Il Sgono ITÀLIA

Doble titulació Instituto Compresnivo Statale Leonardo da Vinci de 
Pistoia

ITÀLIA

MEP Instituto Minutoli ITÀLIA

MEI Cadiai Cooperative Sociale (Bologna) ITÀLIA



Exemples de places en països de la UE que on s’ha anat 
a fer pràctiques (2)

Estudis Centre destí Destí
MEP/MEI/DT Universitat de Parma ITÀLIA

MEP Raelingen videregaende skole NORUEGA

Psicologia University of Amstersdam PAÏSOS BAIXOS

MEP International School Eindhoven PAÏSOS BAIXOS

Doble titulació Malmö University SUÈCIA

MEI/Educació social Rheda-Wiedenbrück ALEMANYA

MEP/MEI/DT Leikskòlinn Gefnarborg ISLÀNDIA

MEP ISG – International School Ghent VZW BÈLGICA

TS CABUWAZI Treptow ALEMANYA



Tràmits
Abans de marxar:

Acord de Formació (Coordinació estudis– Institució destí –
Estudiant)

Acord de plaça i ajut (ORE UdG  – Estudiant)

Dades bancàries

És obligatori contractar l’assegurança UdG per mobilitat 
d’estudiants  (veure informació detallada més endavant)

 Inici pràctiques: - Certificat d’arribada

Final pràctiques: - Certificat d’estada 
- Qüestionari de l’estudiant



Destinacions possibles i ajuts (orientatiu)

GRUP DE DESTÍ PAÍS DE DESTÍ AJUT
GRUP 1
Països amb 
nivell de vida ALT

Dinamarca, Irlanda, França, Itàlia, Àustria, Finlàndia, 
Suècia, Regneu Unit, Liechtenstein, Noruega i 
Suïssa

MÍNIM 
400€/mes

GRUP 2
Països amb 
nivell de vida MITJÀ

Bèlgica, República Txeca, Alemanya, Grècia, 
Croàcia, Xipre, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, 
Eslovènia, Islàndia i Turquia.

MÍNIM 
350€/mes

GRUP 3
Països amb 
nivell de vida BAIX

Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, 
Polònia, Romania, Eslovàquia, Macedònia.

MÍNIM 
300€/mes

La beca Erasmus+ per pràctiques  no és compatible ni amb la beca 
Mobint ni amb les beques d’Excel·lència de l’AGAUR 

Assegurança obligatòria: https://www.udg.edu/ca/viu/Serveis-
universitaris/Assegurances#3

https://www.udg.edu/ca/viu/Serveis-universitaris/Assegurances#3


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/Serveis-
universitaris/Assegurances#3

Preus vigents curs 20-21:

Durada EUA, Canadà, 
Japó i Mèxic

Mundial
(excepte EUA, Canadà, Japó i 

Mèxic)

Anual 90€ 73€
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Tràmits comuns a tots els 
programes

• En tots els casos, caldrà que entreu en el següent 
enllaç:

• http://serveisfep.udg.edu/mobilitat

i adjuntar 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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