
Programa ERASMUS +

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

destudis-per-a-paisos-europeus
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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



Què suposa ser beneficiari d'una mobilitat 
Erasmus +? 

• El programa ERASMUS + permet als estudiants cursar estudis a
una universitat de la Unió Europea o país associat al programa

https://www.udg.edu/ca/internacional/Vols-
marxar/Estudiants/Erasmus-destudis-per-a-paisos-europeus/Que-puc-

fer
• Aquest programa té dues característiques fonamentals:

– el posterior reconeixement a la UdG dels estudis cursats a
la universitat europea, sempre que aquest hagi estat
acordat abans de l'estada.

– un ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de
l'estada a la universitat (si s'acompleixen els requisits establerts
al programa i l'estada és d'un mínim de 3 mesos complets).
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Requisits per la beca Erasmus +
• Tenir nacionalitat d'algun país membre de la UE o país participant en el

programa, o bé un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de
realització de la mobilitat.

• Estar matriculat a la UdG d'un estudi de grau, màster o doctorat en fer la
sol·licitud i la mobilitat.

• Tenir acreditat el nivell de tercera llengua B2.1

• A més, caldrà que es demostri la competència lingüística necessària en la
llengua que es vincula a cada plaça.

• Certificacions del servei de llengües modernes de la UdG: Enguany hi haurà:

 Una prova de nivell el 22 de gener de 2021 (inscripció del 1 de desembre
2020 al 7 de gener 2021) més informació

 Tallers de preparació del 23 de novembre al 24 de gener (inscripcions
tancades) informació
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- Anglès,
- Francès,
- Italià o
- Alemany

https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21435
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall/5596?apart=1013


Requisits beca Erasmus+ (2)

• Tenir superats 60 ECTS en el cas d’estudiants de GRAU. En el
cas dels estudiants de MÀSTER no cal tenir crèdits superats en
el màster, només estar-hi preinscrit.

Cal matricular:

• Fins a 6 mesos d’estada: mínim 15 crèdits

• Fins a 12 mesos d’estada: mínim 30 crèdits

(Només es tindran en compten els crèdits que consten a l’Acord d’Estudis, i
NO els crèdits que puguin correspondre posteriorment per “reconeixement
acadèmic”)

• No serà possible cursar en Programes de Mobilitat i/o
d’intercanvi internacionals més del 25% dels crèdits requerits
per obtenir el títol de GRAU ni del 50% en estudis de MÀSTER,
amb independència de la durada de cadascuna de les
activitats realitzades.
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Ajuts econòmics Erasmus + 
L’import depèn del nivell de vida del país d’estada. Suïssa no participa, té ajuts 
propis. IMPORTS 2020-21 (pendent confirmació curs 2021/22)

GRUP 1
Països participants 
amb nivell de vida 
ALT

Dinamarca, Irlanda, França, 
Itàlia, Àustria, Finlàndia, 
Suècia, Regne Unit, 
Liechtenstein, Noruega.

SEPIE:  300€/mes

MECD*: 500€/mes

GRUP 2
Països participants 
amb nivell de vida 
MITJÀ

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

SEPIE:  250€/mes

MECD*: 450€/mes

GRUP 3
Països participants 
amb nivell de vida 
BAIX

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

SEPIE:  200€/mes

MECD*: 400€/mes

• Altres ajuts possibles: Beca MOBINT AGAUR (Generalitat de Catalunya) i Beca 
Santander Erasmus

* Els estudiants beneficiaris de Beca MECD a la matrícula, el mateix Ministeri els concedeix un suplement de 200€/mes.



Ajuts econòmics Erasmus + (2) 
Els pagaments de l'ajut Erasmus es tramitaran sempre i quan s'hagi rebut un
justificant d'incorporació a la universitat de destí, amb el següent
procediment:
• Durant el mes de partida (octubre o febrer), quan la Universitat ja disposi

dels fons europeus i estatals per a aquest efecte: el 70% del total de
l'ajut.

• En tornar, presentant el certificat d'estada degudament emplenat i signat,
el 30% restant de l'ajut.

IMPORTANT !!!
• Els estudiants als quals els correspongui l'ajut del MECD, el rebran un cop

aquest organisme ens notifiqui la llista dels beneficiaris.
• Els pagaments es fan per mesos sencers d'estada. En el supòsit que

l’estudiant no compleixi el mínim d'estada previst a la plaça que li ha estat
atorgada, haurà de retornar a la Universitat la quantitat que hagi rebut de
més, si és el cas.

• La percepció de beques Erasmus no s'ha de declarar a efectes de la
declaració de renda. 17



Sol·licitar una plaça Erasmus +
• Les places s’adjudiquen fent una priorització en funció de la

Nota Mitjana d’expedient acadèmic amb les qualificacions
fins a juliol 2020 (nota mitjana expedient UdG).

• Les sol·licituds es presenten “on-line” (MobOut) (de finals
desembre a principis gener)

 Del 25 de febrer al 2 de març: Publicació de la resolució als 
interessats: places atorgades i  denegades.

 S’obre un període (del 6 al 12 de març) on cal: acceptar o 
renunciar a la plaça i/o fer reclamacions 

 27 de març: Publicació de la resolució definitiva.
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Tràmits Erasmus + (1)
Els documents necessaris abans de marxar són:
• Els estudiants, un cop obtinguda la plaça, han de signar l'acceptació

de plaça (que inclou les condicions de la mobilitat Erasmus) a través
de l'aplicació MobOut.

• Posteriorment es lliurarà la credencial de becari/a (acreditació).

• Signar el Conveni de Subvenció Erasmus+ (ajut econòmic)

• En tots els casos, cal que l’Acord d’Estudis (Learning agreement)
(assignatures que es faran en la mobilitat) estigui fet d’acord amb la
Coordinació d’Estudis i signat i presentat a la Secretaria d’Estudis
(despatx 329) abans de marxar.

• Cal haver rebut el vistiplau de la universitat de destí pel que fa al
contingut de l'acord d'estudis.

OBLIGATORI tramitar l’assegurança per mobilitat estudiants UdG
https://www.udg.edu/ca/viu/Serveis-universitaris/Assegurances#3
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Tràmits Erasmus + (2)
Durant els primers 15 dies de la seva estada cal tramitar a l’ORE:

• Justificant d’incorporació a la universitat de destí
• Realització del test lingüístic online OLS, si s’escau

Un cop finalitzada la mobilitat cal tramitar:

• En un termini màxim de 30 dies, l’original del Certificat
d’estada degudament signat i segellat per la universitat
de destí.

• Realització del segon test lingüístic online OLS.
• Qüestionari UE (EU Survey).

El pagament final de l’ajuda econòmica estarà condicionat a la realització i
lliurament, si s’escau, de la documentació enumerada.

20



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€

33

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


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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