
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 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 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 semestral/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

Les pràctiques de conveni bilateral només es poden fer a partir de 4t



Procediment pràctiques a l’estranger

• Realització de les pràctiques en entitats de països de fora
de la Unió Europea.

• Els requisits els marca cada grau.

• No hi ha ajut econòmic, però si reconeixement acadèmic de
3 crèdits.
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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/Serveis-
universitaris/Assegurances#3

• Preus vigents curs 21-22:

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 Internacional(OI): 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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LLISTA DE CENTRES DE PRÀCTIQUES QUE HAN CONFIRMAT PEL CURS 2022-23 

 

Nom de l’entitat, projecte i web País i ciutat ES TS Psic. MEI/P Ped 

ARGENTINA       

Asociación el Arca. 
http://www.elarca.org.ar/ 

Argentina X X   X 

BOLÍVIA       

Infante Promoción Integral de la Mujer y la 
Infancia. Miguel González 
http://infante.com.bo/ 

Bolívia 
(Cochabamba) 

X X   X 

GÀMBIA (cal tenir nocions d’anglès)       

Mbolo Association https://m-
bolo.org/presentacio-2/ 

 

Gàmbia(Tujereng)    X  

MEXICO       

Melel Xojobal Infancia y jóvenes en riesgo 
social http://www.melelxojobal.org.mx/ 

Mèxic (S Cristobal 
de las Casas) 

X X   X 

NEPAL (cal tenir nocions d’anglès)       

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

Nepal (*) X X   X 

PERÚ       

APROEDI. Asociación Qallary. Casa de 
Acogida MANTAY (madres adolescentes)  

http://aproedi.org/casa-mantay/  

Perú (Cuzco) X X   X 

Qosqomaki http://www.qosqomaki.org/ 
Infants i adolescents en situació de carrer. 

Perú (Cuzco) X X   X 

Asociación el Hilo Rojo 
http://www.hilorojo.org/ 

Perú (Trujillo) X X   X 

URUGUAI  
   
  

      

El Abrojo. Projectes infància i adolescència 
www.elabrojo.org.uy 

Uruguai X X X  X 

 

 

  

http://www.elarca.org.ar/
http://infante.com.bo/
https://m-bolo.org/presentacio-2/
https://m-bolo.org/presentacio-2/
http://www.melelxojobal.org.mx/
http://www.amicsnepal.org/
http://aproedi.org/casa-mantay/
http://www.qosqomaki.org/
http://www.hilorojo.org/
http://www.elabrojo.org.uy/
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PROCEDIMENT A SEGUIR 

1. Fins al 21 de gener de 2022 podeu per fer arribar les vostres preferències de 

centres en aquest formulari:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq7S2ncE8m1qay_iQjXBvyttBWwdj6 

zVJSBI9acRbAs9qfcQ/viewform

2. El 28 de gener us escriurem un correu electrònic amb l’assignació provisional de 

plaça.

3. El dijous 10 de febrer de 12,30 a 14,30 h a l'aula 039 caldrà que assistiu 

obligatòriament a la sessió informativa sobre aquesta tipologia de pràctiques.

4. Del 14 al 25 de febrer caldrà que pengeu la vostra carta de motivació i CV a l’enllaç 

següent: http://serveisfep.udg.edu/mobilitat

5. El 28 de febrer sortiran les llistes definitives de les assignacions de plaça.

6. A partir del març:

• Es procedirà a la signatura de conveni entre el centre, vosaltres i la facultat

• Podreu contactar directament amb els centre assignat per fer entrevistes per 

videoconferència, informar-vos a fons sobre el país, la regió i l’entitat i preparar 

els aspectes de logística (viatge, allotjament, visat, assegurança obligatòria, 

etc.). 

Per a qualsevol dubte, podeu escriure a carles.tremols@udg.edu i 

carme.montserrat@udg.edu  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq7S2ncE8m1qay_iQjXBvyttBWwdj6zVJSBI9acRbAs9qfcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq7S2ncE8m1qay_iQjXBvyttBWwdj6zVJSBI9acRbAs9qfcQ/viewform
http://serveisfep.udg.edu/mobilitat
mailto:carles.tremols@udg.edu
mailto:carme.montserrat@udg.edu

