
Programa PROMETEU

https://www.udg.edu/ca/internacional/Vols-
marxar/Estudiants/Prometeu
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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



Programa PROMETEU
És un programa de mobilitat d’estudiants per anar a estudiar a 
universitat de països de fora de la UE

Requisits del programa:

• Grau: tenir superats 60 crèdits ECTS

• Màster i Doctorat: preinscrits o matriculats

LA UdG NO REQUEREIX UN NIVELL D’UNA TERCERA LLENGUA 

Cal matricular: 

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

Sol·licituds: del 15 de desembre 2021 al 21 de febrer 2022

• Resolució març de 2022

• Alumnes amb plaça atorgada: acceptar o renunciar a la plaça 
(MobOUT)
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Tràmits Prometeu

Abans de marxar:

• Acceptació plaça (MobOUT).

• Recollir el Certificat d’estada PROMETEU.

• Fer l’Acord d'estudis.

• Contractar l’assegurança per mobilitat estudiants UdG: 
https://www.udg.edu/ca/viu/Serveis-universitaris/Assegurances#3

A l’inici:

• Penjar el Justificant d’incorporació al Mobout.

Al tornar:

• Penjar el Certificat d’estada signat i segellat al Mobout.
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https://www.udg.edu/ca/internacional/Vols-marxar/Estudiants/Prometeu/Tramits
https://www.udg.edu/ca/viu/Serveis-universitaris/Assegurances#3


Ajuts Prometeu (preus orientatius)

Algunes beques Santander Iberoamérica Grado (per aquest curs 21-22 no es va 

convocar)

• 3.000€ per 6 mesos d’estada

• L’estudiant ha de tenir plaça Prometeu

• La beca es pot sol·licitar fins a finals de maig

A les destinacions amb conveni amb Santander i amb UdG

*80% de la beca es cobra abans de marxar 

www.becas-santander.com

Beques Mobint-MIF (AGAUR)

200€/mes (màx. 6)

www.gencat.cat/agaur
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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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Sessions informatives generals
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2 sessions informatives online:

• Dijous 16 de desembre 2021 a les 13:00

• Dijous 20 de gener 2022 a les 13:00



40


