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LLISTA DE CENTRES DE PRÀCTIQUES QUE HAN CONFIRMAT PEL CURS 2023-24 
 

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  

MARROC       

Consejería de Educación en Marruecos 
(diferents escoles a Marroc) 

Marroc    X  

MÈXIC       

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

Mèxic (S Cristobal 
de las Casas) 

X X   X 

Desarrollo educativo Sueniños A.C. 
Infancia y Jóvenes en riesgo social 

http://wwww.sueninos.org 

Mèxic (S Cristobal 
de las Casas) 

X X   X 

NICARAGUA       

Fundación Vínculos Estelí 

http://www.vinculosesteli.org 

Estelí (Nicaragua) X  X X  

PERÚ       

APROEDI. Asociación Qallary. Casa de 

Acogida MANTAY (madres adolescentes) 

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

Perú (Cuzco) X X   X 

CAEF Centre de atención y educación a la 
família http://www.caefperu.com 

Perú (Trujillo) 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 

ASSEsalud drogodependències 

www.asse.com.uy 

Uruguai X X X  X 
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PROCEDIMENT A SEGUIR 
 

 
1. Fins al 20 de gener de 2023 podeu per fer arribar les vostres preferències de 

centres en aquest formulari:  

https://forms.gle/3PwtY84njLpN2ZRd9 

2. El 27 de gener us escriurem un correu electrònic amb l’assignació provisional de 

plaça. 

3. El dijous 9 de març de 2023 a les 13 h caldrà que assistiu obligatòriament a la 

sessió informativa sobre aquesta tipologia de pràctiques. 

4. Del 10 al 17 de març caldrà que pengeu la vostra carta de motivació i CV a l’enllaç 

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

5. El 21 de març sortiran les llistes definitives de les assignacions de plaça. 

6. A partir de finals de 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 
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