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II edició Campus Rural

-Per a les noves Universitats que s’hi adhereixen, la seva participació es formalitzarà a través d'un conveni-tipus que contempla les
obligacions per a cadascuna de les parts.

-Per a les quals ja van participar en la I edició, es realitzarà a través d'una addenda al conveni-tipus subscrit en 2022.

Realizació de pràctiques curriculars i extracurriculars en l’àmbit rural

El programa es dirigeix a organitzacions i associacions que treballen en el territori i es troben en municipis situats en zones rurals amb
problemes de despoblació de qualsevol regió de l’Estat espanyol

Total financiació II edició: 3,2 millons d’euros

Universitats participants: 47 de 50 universitats públiques

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico transferirà a la Universidad un import global d’un màxim de 79.173,29 euros

Com es formalitza Campus Rural?



Les universitats i Campus Rural
La participació de la Universitat en el programa no ha de superar el total de 75 mesos de pràctiques (sumades la durada 
de les mateixes).

Les pràctiques comptaran amb una prestació econòmica de 1.000 euros bruts mensuals per estudiant, al costat de les 
despeses de seguretat social.

Habilitar el formulari d'inscripció d'estudiants i entitats i el mecanisme de recollida:
• Ofertes d'Entitats
• Estudiantat (seleccionar 20 estudiants: 10 de Ciències Socials, Jurídiques i Humanitats, i 10 de Ciències, CC de 

Salut i Enginyeries)



Entitats i Campus Rural
Poden ser públiques i privades.

Una única oferta per pràctica i universitat però poden presentar diverses ofertes diferenciades. Es poden establir 
fins a un màxim de 5 titulacions relacionades amb el perfil que es busca.

Durada entre 3 (preferiblement) i 5 mesos en casos justificats.

Període de pràctiques entre el 15 de maig i el 15 de novembre.

1. La seva oferta 
plantegi una 

solució
residencial de 

residència

2. Prioritza si són 
d'una altra 
província

3. Pla de 
Recuperació, 

Transformació i 
Resiliència, o en 

el Pla 130 
Mesures enfront

del Repte 
Demogràfic

4. Impuls de la 
digitalització en 

l'entorn local

5. Perspectiva de 
gènere

Criteris de 
preselecció: 



Estudiantat i Campus Rural
Pot postular a ofertes fora de la província on realitza els seus estudis, que ofereixi la seva Universitat

Pot optar a un màxim de vuit ofertes assenyalant l'ordre de preferència

Manifestar estar disposat a residir en el lloc on es realitzi la pràctica durant tot el període o, en el seu cas, en una 
població de similars característiques situada a no més de 20 km.

Nota mitjana de 
l’expedient
2021-2022

Desempat amb els 
crèdits superats 
en aquesta data

Realitzar la 
pràctica i cursar 

els estudis en 
províncies
diferents

(Opcional)

Altres mèrits
(Opcional)

Si el/la estudiant se 
li assigna l'entitat 

que ha seleccionat 
en primer lloc, ja no 

pot canviar a la 
segona

Si el/la estudiant 
renuncia a 

l'assignació no té la 
possibilitat que se li 

assigni una altra 
entitat i l'entitat 
passa de nou al 
llistat d'entitats 

pendents 
d'assignació 
d'estudiant

Criteris de 
selecció



Procedimient de Campus Rural

-Cada universitat recopila les 
ofertes. Seria adequat la 

interacció entre Universitats 
de diferents províncies per a 

incentivar la mobilitat 
interprovincial

-Per part seva, el Ministeri per 
a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic remetrà 

a Crue les ofertes que rebi, i 
serà aquesta la que les 

difongui a les Universitats 
participants per la seva alguna 

fora del seu interès

-L'estudiantat s'inscriu triant 
un màxim de vuit ofertes

-La Universitat tria un màxim 
de 20 estudiants (10 de 
Ciències + 10 de Lletres)

-Existència d'una llista de 
reserva general

-Existeix la possibilitat 
d'augmentar el nombre de 

beques de manera 
extraordinària, i prèvia 

autorització del Ministeri

-La Universitat efectua la 
resolució de concessió

provisional

-72 hores per a acceptació per 
part de l'estudiantat

-Si es produeix alguna 
renúncia, de recorrerà a la 

bossa de reserva d'estudiants



Terminis proposats II edició
• Fins al 10 de març: inscripció entitats

• 13 març: llançament oficial Crue – Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic –
Universitats

• Fins al 14 de març: publicació del llistat definitiu d'entitats

• Fins al 3 d'abril: inscripció dels estudiants

• Fins al 18 d'abril: publicació del llistat provisional

• Fins al 4 de maig: termini de reclamacions

• Fins al 5 de maig: publicació del llistat definitiu

• Fins al 10 de maig: renúncies i noves concessions

• Període de pràctiques entre el 15 de maig i el 15 de novembre
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