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MOBILITAT INTERNACIONAL

●

RECI

https://www.udg.edu/ca/fc/informacio-academica/internacionalitzacio


EUROPA Erasmus+ 

ESPANYA Sicue

Resta del MÓN Prometeu

COVID

for Studies

for Traineeship

BIP

https://www.udg.edu/ca/internacional/mobilitat-coronavirus/outgoing


EUROPA Erasmus+ 
for Studies

for Traineeship

● matriculats UdG: Grau i Màster 

● 60 crèdits superats (estudiants de Grau)

● nivell B2.1 d’una tercera llengua

● Ajut mensual
+ ajuts MOBINT-MIF (Generalitat Catalunya)
+ beques Banco Santander
+ ajuts per becats Ministerio



for Studies

for Traineeship
EUROPA Erasmus+

● cal conveni previ UdG internacional 

● crèdits convalidables (15-30 ECTS) + 6 ECTS per mobilitat

● sol·licituds fins el 21 de febrer de 2022. Plataforma MOBOUT 

● acord d’estudis + assegurança mobilitat

● avaluació a la universitat de destí

https://www.udg.edu/ca/internacional/vols-marxar/estudiants
https://www.udg.edu/ca/fc/estudiants/mobilitat/estudiar-fora


for Studies

for Traineeship
EUROPA Erasmus+

● Treball Experimental (TFG, TFM, PE...) + ECTS mobilitat

● NO cal conveni previ 

● Ofertes: UdG internacional , PE Fac. Ciències, pròpies

● 2-12 mesos d’estada 

● sol·licituds maig 2022-febrer 2023. Plataforma MOBOUT. 

Adjuntar documentació 

● avaluació TFG/TFM a la UdG

https://www.udg.edu/ca/internacional/vols-marxar/estudiants


for Studies

for Traineeship
EUROPA Erasmus+ 

ESPANYA Sicue

Resta del MÓN Prometeu

NO hi ha Ajut Econòmic 
excepte ajuts MOBINT pel Prometeu

● Prometeu: Requisits i terminis similars Erasmus+ for Studies

● Sicue: Superats 45 crèdits abans del 30/09/21. Convalidar 25-45 cr
Sol·licituds febrer- març



TFG
Plataforma
UdG
centres externs

Estudiant
UdG plaça acordada
centre extern acordat

ERASMUS+ for Studies
(Experimental Project)

ERASMUS+ for Traineeship

EUROPA?

https://www.udg.edu/
Universitat de Girona, Internacional

https://www.udg.edu/
https://www.udg.edu/


● 50% crèdits superats (43% en DT)

● assignatura optativa (6 ECTS = 150h)

● 3 convocatòries 

● signar CCE amb signatura electrònica

● matricula assignatura PE en el moment

de rebre el CCE per signar 

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

CONVOCATÒRIA OFERTA PLACES / SELECCIÓ 
CANDIDATS

DATA INICI/FI ESTADA DE 
PRÀCTIQUES (termini màxim)

1r sem. 2021-22 set. 2021 – mitjans nov. 2021
mitjans set. 2021 – 31 agost 2022

2n sem. 2021-22 mitjans nov. 2021 – mitjans abril 2022 des. 2021 – 31 agost 2022
Estiu 2022 mitjans abril 2022 – mitjans juny 2022 maig 2022 – 31 agost 2022



PRÀCTIQUES EN EMPRESA
● Oferta de places i selecció a la plataforma web de pràctiques 

● Empresa selecciona (o pactada abans) i decideix retribució

● Estudiant seleccionat: Matrícula PE + Signatura electrònica

conveni (tramitar certificat digital (DNIe, idCAT, FNMT, …) amb antelació) 

● Memòria de pràctiques i Avaluació (tutor empresa + tutor UdG)

● Inclusió al SET

EXTRACURRICULARS

● gestionades a l’Oficina Universitat-Empresa OUE de la UdG 
(a la FC només si abans s’han fet les curriculars)

● retribució econòmica per part de l’empresa (hi ha excepcions)

● màxim 750h

https://apps.udg.edu/prem


PE
Plataforma
UdG
centres externs

Estudiant
UdG plaça acordada
centre extern acordat

ERASMUS+ for Studies
● mínim 3 mesos
● convalidar assignatura afí
● només universitats

ERASMUS+ for Traineeship

EUROPA?

● mínim 2 mesos
● universitats, centres recerca, 
empreses i ONGs

Jornada d’Orientació 
Professional

10 Febrer 2022



Opcions per realitzar pràctiques en empreses

1. L’estudiant contacta amb una empresa / institució / departament / 
universitat /centre de recerca

- Pràctiques en empreses a Catalunya i Estat Espanyol
- Pràctiques en empreses internacionals 
(possibilitat de complementar amb Erasmus+)

Cal que l’empresa doni d’alta la proposta de la plaça pactada a la plataforma de 
pràctiques en empreses i indiqui l’estudiant amb el qual ha acordat les pràctiques. 

Es revisarà i validarà pels responsables de la Facultat de Ciències

2. L’estudiant s’acull a l’oferta de la facultat apuntant-se a les places 
publicades a la plataforma web de pràctiques en empreses prioritzant 
les seves preferències

https://apps.udg.edu/prem/


Què cal fer quan es té una plaça assignada?

● formalització i signatura electrònica del conveni (tutorial a la plataforma 
de PE: https://apps.udg.edu/prem )

● matrícula a l’assignatura  Pràctiques en Empreses (Secretaria Acadèmica) 
en el moment de rebre el conveni per signar i sempre ABANS d’iniciar les PE

● realització de les pràctiques 

● entrega de la memòria en pdf a la plataforma web de pràctiques i 
informar al tutor de l’empresa i el tutor de la UdG quan s’hagi penjat la 
memòria (perquè puguin fer la valoració en del termini de la convocatòria del grup 
matriculat). L’estudiant ha de SOL·LICITAR el canvi de grup, el canvi NO és automàtic.

● valoració de les pràctiques per part de l’estudiant

GRUP DE 
MATRÍCULA

DATA DE PRESENTACIÓ DE LA 
MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES 

REALITZADES
NOTA A L’EXPEDIENT

J 16 de juny de 2022 1 de juliol de 2022

S 1 de setembre de 2022 7 de setembre de 2022

https://apps.udg.edu/prem
https://apps.udg.edu/prem


Què vols fer? Ón? Programa Necessites un 
conveni previ?

Convocatòria

Assignatures Espanya SICUE Si Febrer-Març

Europa ERASMUS + Si Desembre-Febrer

Món PROMETEU Si Desembre-Febrer

TFG Espanya a través plataforma de TFG/ 
SICUE

No/Si Tot l’any
Febrer-Març

Europa ERASMUS +
for Studies
(experimental project)

Si Desembre-Febrer

Europa a través plataforma de TFG/ 
ERASMUS + 
for traineeship

No Tot l’any

Món a través plataforma de TFG/ 
PROMETEU

No/Si Tot l’any  Desembre-
Febrer

Pràctiques
Empresa

ESPANYA/Món A través plataforma de 
pràctiques empresa

No Tot l’any

EUROPA A través plataforma de 
pràctiques empresa / 
ERASMUS + traineeships

No Tot l’any
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