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1. Recepció del correu i accés a la plataforma OLA
Abans de començar, heu d’esperar a rebre un correu electrònic de la plataforma OLA on se us convida a entrar 

a l’aplicació www.learning-agreement.eu. 

http://www.learning-agreement.eu/


2. Identificació i registre de MyAcademicID
Se us mostrarà una pantalla on heu de seleccionar la universitat d’on proveniu. Aquí, a la caixa de text, cal escriure 

“Universitat de Girona” i a sota ja us apareixerà el nom de la universitat, el qual heu de clicar. I llavors se us redirigirà a 

la pantalla d’autenticació de la UdG on us heu d’identificar. 

Després d’alguns redireccionaments, arribareu a la pantalla d’inici del registre del vostre usuari a MyAcademicID, el 

qual és imprescindible per accedir a l’aplicació OLA i a altres serveis en línia Erasmus.

Un cop clicat el botó “Submit”, rebreu un missatge de correu electrònic amb un enllaç de verificació del vostre compte,

el qual haureu de clicar abans de prémer “Continue” per passar a la pantalla següent:



3. Entrada de dades personals a la plataforma OLA i accés a l’acord d’estudis
Heu d’omplir les vostres dades i clicar “Save”. Si teniu dubtes en algun dels camps, podeu consultar el glossari que

trobareu a l’última pàgina de l’acord d’estudis que us ha fet arribar la UdG en PDF.

Un cop introduïdes les dades personals, entrareu a la pantalla d’accés als vostres acords d’estudis. Veureu que a sota de

tot hi ha l’acord d’estudis que heu d’acabar d’omplir. Per fer-ho heu de clicar “Edit”. 



4. Entrada de l’acord d’estudis

Pas 1. Dades de l’estudiant

Pas 2. Dades de la universitat d’origen (Universitat de Girona) 
Només cal que informeu el camp “Position” del responsable amb el valor “Responsible for International Relations”. La 

resta de camps els heu de deixar tal com estan. 



Pas 3. Dades de la universitat de destí
Les dades del responsable les trobareu preomplertes, excepte el camp “Position”. Si no s’adiuen amb la informació

que teniu, les podeu modificar.  

Les dades de l’administratiu de contacte (columna dreta) no les modifiqueu. 



Pas 4. Entrada de les assignatures de destí (universitat de destí) i d’origen (UdG) 
En aquest punt, heu de tenir a mà el PDF amb l’acord d’estudis que us ha facilitat la UdG perquè, en cada apartat, 

haureu de transcriure el que apareix en aquest document. 

1. Primer de tot, cal que verifiqueu que les dates previstes de la vostra estada són correctes.

2. En segon lloc, cal informar les assignatures que cursareu a la universitat de destí. Ho heu de fer una a una.

Per cada assignatura que es vulgui afegir cal fer clic a “Add Component to Table A”.

Les assignatures que s’han d’afegir aquí les trobareu a l’apartat “Study Programme at the Receiving

Institution”, “Table A”, del vostre acord d’estudis, tal com es mostra a continuació:



Un cop introduïdes totes les assignatures de destí, us quedarà una pantalla similar a la següent:

3. En tercer lloc, cal informar la llengua i el nivell requerits per la universitat de destí.

4. Finalment, heu d’entrar les assignatures que se us reconeixeran a la Universitat de Girona.

La mecànica és la mateixa que la que heu utilitzat per entrar les assignatures de destí. Les assignatures que heu

d’entrar les trobareu a l’apartat “Recognition at the Sending Institution”, “Table B”, de l’acord d’estudis.



Un cop introduïdes totes les assignatures de la UdG, us quedarà una pantalla similar a la següent:



Pas 5. Entrada de les assignatures virtuals 
Aquest apartat només l’heu d’omplir si curseu assignatures de manera virtual. Hi heu de transcriure el que

trobareu a l’apartat “If applicable, description of the virtual component at Receiving Institution and recognition at

the Sending Institution”, “Table C”, de l’acord d’estudis.



Pas 6. Signatura i enviament al responsable de la Universitat de Girona 
Heu de signar l'acord i a continuació prémer “Sign and send the Online Learning Agreement to the Responsible 

person at the Sending Institution for review”. 

Un cop arribats a aquest punt ja no cal que feu res més. El vostre acord 
d’estudis s’haurà enviat al responsable de la UdG perquè el validi i el 
signi.  

En cas que aquest detecti algun error, rebreu un missatge de correu 
electrònic que us convidarà a modificar-lo des d’aquesta mateixa 
aplicació. 
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