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1.
CALENDARI DE MOBILITAT INTERNACIONAL
DE LLARGA DURADA DE GRAU 2019-20
Activitat

Dates

Sessions informatives de mobilitat de Grau

10 I 11 d’Octubre

Publicació de plaçes de mobilitat internacional de Grau

15 de Novembre

Límit de sol·licitud de plaça de mobilitat

Fins el 23 de Desembre

Resolució*

1 de Febrer

Període d’acceptació/denegació de mobilitat i reclamacions (per correu
electrònic a international@peretarres.org)
Enviament de sol·licituds i documentació necessària a les
universitats/entitats de destí

Del 4 al 8 de Febrer

Febrer

Acceptació/denegació de les sol·licituds per part de les

En funció del tempo de les

universitats/entitats de destí*

universitats de destí

Gestió i tramitació de documents per a la mobilitat

Març - Juny (1r sem.) i Setembre - Desembre
(2n sem.)

Seminari de preparació per a la mobilitat – Practicum VI

Juny

(només per a Pràctiques de cooperació internacional i acció comunitària)
Matrícula

Juliol - Setembre

Incorporació a la universitat/entitat de destí

Seguiment de la mobilitat internacional

Finalització de la mobilitat internacional i entrega de documentació

Juliol/Agost/Setembre (1r sem.) o
Gener/Febrer/Març (2n sem.)
Mesos de mobilitat
Desembre /Gener (1r sem.) o
Maig/Juny (2n sem.)

*La resolució de l’1 de Febrer és tan sols interna del Departament de Relacions Internacionals de la Facultat,
i, per tant, NO és definitiva! Noteu que la plaça tan sols serà definitiva quan la universitat/entitat de destí
ens emetin la carta d’acceptació formal. Aquest tràmit queda subjecte als tempos de cada
universitat/centre.
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2. CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE PLACES DE MOBILITAT
INTERNACIONAL
Les particularitats d’una experiència internacional (nivell d’implicació i dedicació, xoc cultural, intensitat de la
mobilitat, capacitat d’adaptació, etc) justifica la necessitat d’un procés rigorós que permeti valorar la idoneïtat
dels estudiants que sol·liciten participar en una experiència internacional.
El procés que se seguirà és el següent:
1.

Els estudiants lliuren el document de sol·licitud de mobilitat internacional IQ-FACU-119 al
Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals en el termini establert.

2.

Es valoren els criteris d’idoneïtat per a realitzar una mobilitat internacional:
a.

Coneixement de llengua estrangera en els programes que ho requereixin (certificat de nivell
o prova estàndard de nivell)

3.

b.

Expedient acadèmic

c.

Informe del tutor del curs 2018-2019

d.

Carta de motivació (en la mateixa sol·licitud)

Els resultats dels criteris d’idoneïtat seran APTE o NO APTE
a.

Es realitzarà l’assignació de places d’acord amb la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels
estudiants (tots els expedients s’expediran en la mateixa data)

b.
4.

En cas d’empat, es realitzarà un sorteig per a l’assignació de places

Resolució del procés de mobilitat internacional:
a.

Un cop publicada la resolució de mobilitat, els estudiants disposen d’un període (establert en
el calendari de mobilitat de cada curs acadèmic) per a acceptar o denegar la plaça de mobilitat,
així com per fer arribar les possibles reclamacions o revisions al Vicedeganat de Recerca i
Relacions Internacionals

Aspectes a tenir en compte per a la redacció de la carta de motivació:
1)

Aspectes formals, recollits en el document de la Facultat “Mètodes de treball universitari”.

2)

Explicitació de les raons que justifiquen l’experiència en l’itinerari formatiu de l’estudiant.

3)

Referència a l’interès de l’estudiant pel projecte, universitat o destinació escollida en primera opció
de mobilitat.

4)

4
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PERÍODE DE SOL·LICITUD
Fins el 23 de desembre de 2018
3. MOBILITAT INTERNACIONAL DE GRAU 2019-20
1.1.

EN QUINS PROGRAMES DE MOBILITAT DE PUC PARTICIPAR?

LLARGA DURADA

CURTA DURADA
Optativa intercanvi internacional

1r curs

Barcelona- Freiburg (Alemanya)
No es contempla la mobilitat de llarga durada durant els dos primers cursos de grau

2n curs

(Marroc/Senegal/Colòmbia)

Optativa intercanvi internacional
Barcelona- Freiburg (Alemanya)

Mobilitat d’estudis i/o pràctiques

3r curs

Study Tour URL

•

Programa Erasmus+ (Europa)

•

Universitats extracomunitàries (Amèrica Llatina)

•

Global Work with Immigrant Kids - GWIK (EUA)

•

SICUE (Estat Espanyol)

Mobilitat al 1r o
2n semestre
Study Tour URL
(Marroc/Senegal/Colòmbia)

Mobilitat de pràctiques (i estudis)

4t curs

Optativa intercanvi internacional
Barcelona- Freiburg (Alemanya)

•

Programa Erasmus+ (Europa)

•

Universitats extracomunitàries (Amèrica Llatina)

•

Global Work with Immigrant Kids-GWIK (EUA)

•

SICUE (Estat Espanyol)

•

Pràctiques de Cooperació internacional i acció sòcio-

Mobilitat
només al 1r
semestre
Study Tour URL
(Marroc/Senegal/Colòmbia)

comunitària (entitats socials)

5

Rev.7

DOC-FACU-10

1.2.

MOBILITAT DE CURTA DURADA

Optativa d’intercanvi internacional Barcelona - Freiburg
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1.3.

MOBILITAT DE LLARGA DURADA
a) Tercer curs de grau

•

La durada de la mobilitat serà d’un semestre acadèmic (4 o 5 mesos).

•

La mobilitat es podrà realitzar durant el primer o el segon semestre, en funció de les assignatures que
es puguin convalidar i de l’oferta acadèmica de la universitat de destí.

•

L’estudiant es matricularà a la Facultat i no haurà d’abonar cap import en concepte de matrícula a la
universitat de destí.

•

L’estudiant dissenyarà el seu Acord Acadèmic de Mobilitat (IQ-FACU-095) indicant-hi
(1) les assignatures de la universitat de destí que cursarà allà, i
(2) les assignatures de la Facultat que se li convalidaran quan finalitzi la mobilitat
En aquest procés, és molt important que l’estudiant s’asseguri de que les assignatures que escull de la
universitat de destí són correctes (s’ofereixen a estudiants internacionals, i en el semestre de la
mobilitat).

•

Seguidament, cal que l’Acord Acadèmic de Mobilitat (IQ-FACU-095) sigui aprovat per direcció de grau.

•

En aquest moment del procés, és normal que hi hagi diverses modificacions de la proposta inicial d’acord
acadèmic.

•

Quan l’acord acadèmic queda finalment aprovat, l’estudiant podrà matricular-se de les assignatures que
s’hi indiquen.

•

En cas d’haver-se de realitzar una modificació de matrícula, l’estudiant és el/la responsable de realitzar
aquesta modificació d’acord amb allò acordat amb la Facultat i la universitat de destí, i sempre en el curs
acadèmic en què es realitza la mobilitat.

•

No és possible incloure assignatures que han estat suspeses o no presentades a la Facultat a l’acord
acadèmic.

•

Per a condicions concretes de cada programa, és necessari consultar l’apartat d’aquest dossier i el
document Compromís de l’estudiant corresponents.

•

Hi ha la possibilitat de cursar el Pràcticum V (15 ECTS), per ordre de preferència i prioritat:
a.

L’estudiant farà la totalitat de les pràctiques i la supervisió a la universitat de destí. Per tant, la
universitat de destí supervisarà acadèmicament i avaluarà l’estudiant. Amb aquesta opció, a la
tornada, l’estudiant estarà exempt de cursar l’assignatura i el seminari de supervisió a la
Facultat.

b.

L’estudiant realitzarà un tant % de les pràctiques i els seminaris de supervisió a la Facultat (en el
semestre que no es trobi de mobilitat), i l’altra tant % de pràctiques i seminaris a la universitat de
destí. La nota mitjana del Pràcticum V serà resultat de les avaluacions i qualificacions de les notes
obtingudes a la universitat de destí i a la Facultat.

c.

En el cas que la universitat de destí no ofereixi la possibilitat de realitzar-hi pràctiques, l’estudiant
haurà de realitzar la totalitat de les pràctiques de forma intensiva en el semestre que romangui
a la Facultat. Els seminaris de supervisió són anuals, de manera que s’hauran de seguir i complir
l’establert a la GA durant el semestre que l’estudiant sigui a la Facultat.
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b) Quart curs de grau

•

La durada de la mobilitat serà d’un semestre acadèmic (4 o 5 mesos) per a universitats i de 2 mesos i
mig per a entitats socials.

•

La mobilitat es podrà realitzar únicament durant el primer semestre i haurà d’incloure les 250h de
pràctiques intensives (Practicum VI).

•

Per a condicions concretes de cada programa, és necessari consultar l’apartat d’aquest dossier i el
document Compromís de l’estudiant corresponents.

•

En cas de mobilitat a universitats:

o

L’estudiant es matricularà a la Facultat i no haurà d’abonar cap import en concepte de
matrícula a la universitat de destinació.

o

Les qualificacions que obtingui de les assignatures que cursi a la universitat de destinació li
seran reconegudes d’acord amb l’aprovat a l’Acord Acadèmic de Mobilitat (IQ-FACU-095).

o

No és possible incloure assignatures que han estat suspeses o no presentades a la Facultat a
l’acord acadèmic.

o

En cas d’haver-se de realitzar una modificació de matrícula, l’estudiant és el/la responsable
de realitzar aquesta modificació d’acord amb allò acordat amb la Facultat i la universitat de
destí, i sempre en el curs acadèmic en què es realitza la mobilitat.

•

En cas de mobilitat a entitats socials (cooperació internacional i acció comunitària):
o

Per realitzar aquesta modalitat de mobilitat, l’estudiant ha d’haver cursat l’assignatura 10169Cooperació Internacional al Desenvolupament.

o

L’estudiant es matricularà a la Facultat i no haurà d’abonar cap import en concepte de
matrícula a l’entitat de destinació.

o

L’estudiant realitzarà les pràctiques a l’entitat social. El referent serà un membre de l’entitat
però la tutorització de les pràctiques es realitzarà de forma virtual des de la Facultat.
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4. PROGRAMA EUROPEU ERASMUS+
El nou programa europeu Erasmus+ 2014-2020 té per objectiu donar resposta als nous reptes en un món
que canvia molt ràpid, prioritzant dues necessitats: (a) Major necessitat de treballadors qualificats, i (b)
Necessitat d’aconseguir alts índexs d’ocupació juvenil.
Les mobilitats acadèmiques estan enfocades als resultats de l’aprenentatge i a la qualitat de la mobilitat, i
es pretén aconseguir una taxa de mobilitat del 20% dels estudiants d’Educació Superior per al 2020, 2
milions d’estudiants d’Educació Superior.
Per a més informació sobre el programa Erasmus+, consulteu
el web de la Comissió Europea.
Com funciona una mobilitat Erasmus+?

•

El programa Erasmus+ contempla una mobilitat d’estudis i/o pràctiques a universitats de la Unió
Europea amb les quals la Facultat té conveni.

•

Al final del període de mobilitat, la Facultat reconeixerà acadèmicament els estudis realitzats, sempre
que s’hagin inclòs i aprovat en el Learning Agreement que s’acordarà abans de la mobilitat, i les
assignatures estiguin matriculades a la Facultat.

•

Els estudiants de 3r curs de grau han de revisar el punt 3.2 per organitzar la mobilitat i les pràctiques.

•

L’estudiant haurà de llegir i signar el document Compromís de mobilitat internacional. Programa
Erasmus Estudi (IQ-FACU-106) que trobarà a l’Ecampus, abans de realitzar la mobilitat.

•

Un cop finalitzada l’estada de mobilitat, l’estudiant ha d’emplenar l’enquesta de satisfacció de
mobilitat internacional.

Requisits i preparació lingüística
És una de les novetats del programa i busca obtenir indicadors per conèixer el nivell lingüístic assolit un cop
finalitzada la mobilitat.
El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull enviarà per correu electrònic als
estudiants que optin a una mobilitat Erasmus + en què la llengua vehicular sigui l’alemany, el francès,
l’anglès, l’italià o el neerlandès una prova de nivell lingüístic abans i després de realitzar la mobilitat
(llicències de suport lingüístic en línia -OLS). Es tracta d’una prova per a valorar el coneixement de llengua
en què s’estudiarà a la universitat d’acollida i l’estudiant rebrà directament el resultat de la prova. La
utilització d’aquestes llicències serà obligatòria per a totes les mobilitats d’Erasmus+ 2016-2017.
La Comissió Europea oferirà formació lingüística online gratuïta durant les estada (alemany, francès, anglès,
italià i neerlandès).
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Qui pot participar-hi?

•

Estudiants de 3r de grau: modalitat d’estudis, o estudis i pràctiques.
Durant el 1r o 2n semestre, en funció del programa acadèmic de la universitat de destinació.

•

Estudiants de 4t de grau: modalitat de pràctiques i estudis durant el 1r semestre.
La mobilitat per a estudiants de 4t serà possible només a aquelles universitats que puguin oferir
plaça per pràctiques.

Criteris d’idoneïtat de mobilitat internacional per programa

•

Coneixement de llengua anglesa o de docència a la universitat de destinació equivalent a B2.

•

Informe del tutor del curs vigent.

•

Carta de motivació.

Durada de la mobilitat
Un semestre (4-5 mesos). Sempre d’acord amb el calendari acadèmic de la universitat de destinació.

ECTS Label
La normativa “ECTS Label” de la Universitat Ramon Lull (URL) estableix que tots els estudiants que participin
en el programa Erasmus han de matricular-se obligatòriament d’un nombre de crèdits durant la seva estada,
d’acord amb la seva durada (30 ECTS= un semestre).

Ajuts de la Comissió Europea
És important que l’estudiant tingui en compte que, tot i que la Facultat informa sobre l’oferta places
Erasmus+ per al curs 2018-2019, és responsabilitat de l’estudiant realitzar el procés de sol·licitud, selecció i
resolució. Atès que la normativa de la Comissió Europea varia cada any, no és possible garantir un ajut
econòmic fix.
Quan la Comissió Europea aprovi els pressupostos dedicats al programa Erasmus+, des del Vicerrectorat de
Relacions Internacionals de la URL, s’informarà als/les estudiants seleccionats/des de l’ajut final que li ha
estat atorgat (setembre/octubre 2018).
A títol orientatiu, incloem informació estàndard de la Unió Europea que, repetim, no és definitiva, sinó
orientativa: l’ajut Erasmus+ de Comissió Europea per a estudiants espanyols el curs 2018-2019 va establirse sobre els 250€/mensuals. En funció del país de destinació (grup 1, grup 2 o grup 3)* i dels pressupostos
finals, l’estudiant pot optar a rebre un ajut de 300€, 250€ o 200€ al mes.
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* Programme Countries are divided into the three following groups:
Group 1:
Countries with
higher living
costs
Group 2:
Countries with
medium living
costs
Group 3:
Countries with
lower living
costs

Denmark, Ireland, France, Italy, Austria, Finland, Sweden,
United Kingdom, Liechtenstein, Norway, Switzerland

Belgium, Czech Republic, Germany, Greece, Spain, Croatia,
Cyprus, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Iceland
, Turkey

Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland,
Romania, Slovakia, former Yugoslav Republic of Macedonia

Ajut addicional: L’estudiant podrà sol·licitar l’ajut MOBINT- AGAUR de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb les convocatòries obertes el curs 2018-2019.

IMPORTANT

•

La plaça de mobilitat no serà definitiva fins que la universitat de destinació confirmi l’acceptació
de la sol·licitud.

•

Anirem actualitzant la informació Erasmus+, d’acord amb les informacions que aprovin i
publiquin la Comissió Europea i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

•

L’estudiant haurà de tramitar la Targeta Sanitària Europea i contractar l’assegurança privada
oferta pel Rectorat de la URL.
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Places Erasmus+ 2018-2019
PAIS

Alemanya

UNIVERSITAT

Dinamarca
Finlàndia
França

Itàlia

PRÀCTIQUES

University of Applied Sciences Darmstadt

2 Segons demanda

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

2 Segons demanda

Evangelische Hochschule Dresden

2 Segons demanda

Katholische Hochschule Freiburg

2 Segons demanda

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen / Artesis
Plantijn University College Antwerp
Haute Ecole de Bruxelles (Département
Pédagogique)
Bèlgica

PLACES

Karel de Grote University College

3 Segons demanda
2 Segons demanda
2 Si

UC Leuven

2 Segons demanda

Thomas More Kempen

2 Segons demanda

VIA UC Viborg

2 Segons demanda

UCC Copenhagen

2 Segons demanda

Seinäjoki University of Applied Sciences

2 Segons demanda

Université Catholique de Lille

1 No

IFRASS - Institut de Formation, Recherche,
Animation, Sanitaire et Social

2 No

University of Calabria

2 No

Universita Degli Studi di Trento

2 Segons demanda

Noruega

Diakonhjemmet Hogskole (VID vitenskapelige
høgskole)

2 Segons demanda

Països Baixos

University of Applied Sciences Utrecht

2 No

Instituto Superior Bissaya-Barreto

2 No

Portugal

Instituto de Estudios Superiores de Fafe
Universidade de Coimbra

2 No

Masaryk University

1 Segons demanda

University of Ostrava - Faculty of Social Studies

2 Segons demanda

Rumania

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

2 Segons demanda

Suècia

Linnaeus University

2 Segons demanda

Suïssa

Haute École de Travail Social (Hets-Genève)

2 Segons demanda

República Txeca
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5. UNIVERSITATS D’AMÈRICA LLATINA
Descripció

•

Programa d’intercanvi entre la Facultat i universitats de diversos països d’Amèrica Llatina per realitzar
mobilitat d’estudi i/o pràctiques tutoritzades des de la universitat de destinació en un context
internacional.

•

És la universitat de destinació qui busca el centre de pràctiques (d’acord amb l’àmbit escollit per
l’estudiant), supervisa i avalua l’estudiant.

•

Al final del període de mobilitat, la Facultat reconeixerà acadèmicament els estudis realitzats, sempre
que s’hagin inclòs i aprovat en l’acord acadèmic inicial (Acord Acadèmic de Mobilitat, IQ-FACU-095), i
les assignatures estiguin matriculades a la Facultat.

•

L’estudiant haurà de llegir i signar el document Compromís de mobilitat internacional. Programa
Universitats d’Amèrica Llatina (IQ-FACU-085) que trobarà a l’Ecampus, abans de la mobilitat.

•

Un cop finalitzada l’estada de mobilitat, l’estudiant ha de realitzar una entrevista amb el Vicedeganat
de Recerca i Relacions Internacionals amb l’objectiu d’explicar la seva experiència, emplenar l’enquesta
de satisfacció de mobilitat internacional i facilitar material escrit, gràfic, audiovisual, etc. perquè la
Facultat faci difusió i socialitzi la seva experiència internacional. La realització d’aquesta entrevista és
un requisit obligatori perquè les qualificacions de l’estudiant siguin introduïdes al seu expedient
acadèmic.

Qui pot participar-hi?

•

Estudiants de 3r de grau: modalitat d’estudis i pràctiques o, només modalitat d’estudis en universitats
que no ofereixin pràctiques. La mobilitat podrà ser durant el 1r o el 2n semestre (dependrà del
programa d’estudis ofert per la universitat d’acollida).

•

Estudiants de 4t de grau: modalitat de pràctiques i estudis durant el 1r semestre.

Criteris d’idoneïtat de mobilitat internacional per programa

•

Informe del tutor del curs vigent.

•

Carta de motivació.

•

Brasil: es valoraran coneixements de portuguès.

Durada de la mobilitat
Un semestre (4-5 mesos). Sempre d’acord amb el calendari acadèmic de la universitat de destinació.
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Ajuts*
L’estudiant podrà sol·licitar els següents ajuts:

•

MOBINT - AGAUR (Generalitat de Catalunya)

•

Beca Santander – CRUE

•

Beca Santander – URL

•

Beca Fórmula Santander

*D’acord amb les convocatòries obertes el curs 2018-2019
És important que l’estudiant tingui en compte que, tot i que la Facultat informa sobre l’oferta d’ajuts per
al curs 2018-2019, és responsabilitat de l’estudiant realitzar el procés de sol·licitud, selecció i resolució.

IMPORTANT

•

La plaça de mobilitat no serà definitiva fins que la universitat de destinació confirmi l’acceptació de la
sol·licitud i enviï la carta d’acceptació.

•

Per a realitzar una mobilitat en el marc d’aquest programa, és obligatori que l’estudiant participi en una
trobada de preparació per a la mobilitat i entregui un treball d’anàlisi de la realitat de destinació al
Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals el mes de juny de 2018.

•

14

La Facultat contractarà una assegurança privada que cobrirà el període de mobilitat acadèmica.
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Places a universitats d'Amèrica Llatina 2018-2019
PAIS
Argentina
Brasil

Chile
Uruguai

15

UNIVERSITAT
Universidad de El Salvador (USAL)
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo
Departamento de Trabajo Social Universidad
Alberto Hurtado
Universidad Nacional Andrés Bello
Universidad Católica de Uruguay
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PRÀCTIQUES
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6. GLOBAL WORK WITH IMMIGRANT KIDS (GWIK)
Descripció

•

El GWIK és un programa d’intercanvi entre universitats
europees i nord-americanes per a la formació pràctica de
treballadors/es i educadors/es socials en l’àmbit de la
immigració infantil i infants refugiats.

•

És la universitat de destinació qui busca el centre de pràctiques,
supervisa i avalua l’estudiant.

•

L’objectiu d’aquest programa és compartir els models de pràctiques professionals entre les diferents
universitats participants en el programa.

•

L’estudiant haurà de llegir i signar el document Compromís de mobilitat internacional. Programa
Global Work with Immigrant Kids que trobarà a l’Ecampus, abans de realitzar la mobilitat.

•

Un cop finalitzada l’estada de mobilitat, l’estudiant ha de realitzar una entrevista amb el Vicedeganat
de Recerca i Relacions Internacionals amb l’objectiu d’explicar la seva experiència, emplenar l’enquesta
de satisfacció de mobilitat internacional i facilitar material escrit, gràfic, audiovisual, etc. perquè la
Facultat faci difusió i socialitzi la seva experiència internacional. La realització d’aquesta entrevista és
un requisit obligatori perquè les qualificacions de l’estudiant siguin introduïdes al seu expedient
acadèmic.

Qui pot participar-hi?

•

Estudiants de 3r de grau: modalitat d’estudis i pràctiques durant el 1r o el 2n semestre (dependrà del
programa d’estudis ofert per la universitat de destí).

•

Estudiants de 4t de grau: modalitat de pràctiques i estudis durant el 1r

semestre Tots els estudiants han de demostrar un nivell d’anglès òptim.

Criteris d’idoneïtat de mobilitat internacional per programa

•

Coneixement de llengua anglesa equivalent a B2.

•

Informe del tutor del curs vigent.

•

Carta de motivació.

Durada i període de la mobilitat
Un semestre (4-5 mesos). Sempre d’acord amb el calendari acadèmic de la universitat de destinació.
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Ajuts*
L’estudiant podrà sol·licitar els següents ajuts:

•

MOBINT - AGAUR (Generalitat de Catalunya)

•

Beca Santander - CRUE

•

Beca Santander - URL

•

Beca Fórmula Santander.

* D’acord amb les convocatòries obertes el curs 2018-2019.
És important que l’estudiant tingui en compte que, tot i que la Facultat informa sobre l’oferta d’ajuts per
al curs 2018-2019, és responsabilitat de l’estudiant realitzar el procés de sol·licitud, selecció i resolució.

IMPORTANT

•

La plaça de mobilitat no serà definitiva fins que la universitat de destinació confirmi l’acceptació de la
sol·licitud.

•

La Facultat contractarà una assegurança privada que cobrirà el període de mobilitat acadèmica.

•

Web del programa GWIK

Places per al Programa GWIK 2018-2019
PAIS
Estats Units

17

UNIVERSITAT
The University of North California at
Greensboro

Rev.7

PLACES
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7.

SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS
UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES (SICUE)

Descripció
El programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles), convocat per la CRUE
(Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) té per objectiu que els/les estudiants de les universitats
de l’Estat espanyol puguin realitzar una part dels seus estudis acadèmics en una universitat d’una altra Comunitat
Autònoma, amb garanties de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, així com d’adequació al seu perfil
curricular.

Qui pot participar-hi?

•

Estudiants de 3r de grau: 1r o 2n semestre, d’acord amb el programa acadèmic de la universitat de
destí.

•

Estudiants de 4t de grau: 1r semestre.

Criteris d’idoneïtat de mobilitat internacional per programa

•

Informe del tutor del curs vigent.

•

Carta de motivació.

Durada de la mobilitat
Un semestre (4-5 mesos). Sempre d’acord amb el calendari acadèmic de la universitat de destinació.

IMPORTANT

•

El govern va suspendre la beca Séneca el 2013-2014 però la mobilitat SICUE segueix oberta.

•

La documentació del programa SICUE és independent a la resta de programes de mobilitat, i la podeu
trobar a l’Ecampus.

•

La plaça de mobilitat no serà definitiva fins que la universitat de destinació confirmi l’acceptació de la
sol·licitud.

•
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Places SICUE 2018-2019
UNIVERSITAT

PLACES

PRÀCTIQUES

2

Segons demanda

2

Segons demanda

Universidad de Deusto

2

Segons demanda

Universidad Pontificia de Salamanca

2

Segons demanda

Universidad Autónoma de Madrid - CSEU La
Salle

2

Segons demanda

Universitat de València

2

Segons demanda

Universidad Pontificia Comillas - Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales
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8. PRÀCTIQUES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I ACCIÓ
SÒCIO-COMUNITÀRIA (ENTITATS SOCIALS)
Descripció

•

Programa específic mitjançant el qual es poden realitzar pràctiques de cooperació internacional i acció
sòcio-comunitària en projectes d’entitats socials a països d’Amèrica Llatina sense una contrapart
universitària local. Consisteix en la realització de pràctiques acadèmiques en el marc d’un conveni amb
entitats socials locals de països d’Amèrica Llatina, i el coneixement de la realitat social i d’iniciatives
d’acció social de la zona.

•

L’estudiant haurà de llegir i signar el document Compromís de mobilitat internacional. Programa
Cooperació Internacional (IQ-FACU-105) que trobarà a l’Ecampus, abans de realitzar la mobilitat.

•

Durant l’estada de mobilitat, l’estudiant haurà de mantenir contacte amb el/la tutor/a de pràctiques,
ajustar-se a la dinàmica establerta i participar en els canals creats per a optimitzar l’experiència
(participació en blocs, vídeos, enviament de correus, etc). La participació és una part molt important
del sistema d’avaluació de les pràctiques.

•

Un cop finalitzada l’estada de mobilitat, l’estudiant ha de realitzar un retorn de la seva experiència.
Aquest retorn inclou una entrevista amb el Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals amb
l’objectiu d’explicar la seva experiència, emplenar l’enquesta de satisfacció de mobilitat internacional i
facilitar material escrit, gràfic, audiovisual, etc. perquè la Facultat faci difusió i socialitzi la seva
experiència internacional. La realització d’aquesta entrevista és un requisit obligatori perquè les
qualificacions de l’estudiant siguin introduïdes al seu expedient acadèmic.

Qui pot participar-hi?
Podran participar-hi els estudiants que el curs 2017-2018 cursin el Practicum VI (4t de Grau), hagin cursat
l’assignatura 10169-Cooperació Internacional al Desenvolupament i compleixin els requisits establerts per la
Facultat.

Criteris d’idoneïtat de mobilitat internacional per programa

o

Informe del tutor del curs vigent.

o

Carta de motivació.

o

Haver cursat l’assignatura 10169-Cooperació Internacional al Desenvolupament.

o

En els casos en què sigui necessari, l’estudiant haurà de demostrar un nivell de llengua
anglesa o francesa equivalent a B1.
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Durada i període de la mobilitat

•

Durada: 2,5 (mínim) – 3 mesos (màxim)

•

Període:

o

Amèrica Llatina: 15 setembre - 15 de desembre

o

Índia: 15 agost - 15 novembre

Ajuts*
L’estudiant podrà sol·licitar els següents ajuts:

•

MOBINT - AGAUR (Generalitat de Catalunya)

•

Beca Santander - CRUE

•

Beca Santander - URL

* D’acord amb les convocatòries obertes el curs 2018-2019.
És important que l’estudiant tingui en compte que, tot i que la Facultat informa sobre l’oferta d’ajuts per
al curs 2018-2019, és responsabilitat de l’estudiant realitzar el procés de sol·licitud, selecció i resolució.
Recursos 2.0
Per conèixer millor la tasca de les entitats i dels estudiants que el curs passat hi van realitzar les pràctiques, us
animem a visitar diversos recursos 2.0 que poden ser molt útils per a vosaltres:

* Bloc de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Facultat
* Canal Youtube de Cooperació Internacional de la Facultat
IMPORTANT

•

La plaça de mobilitat no serà definitiva fins que l’entitat de destinació confirmi l’acceptació de la
sol·licitud.

•

Per a realitzar pràctiques en l’àmbit de la cooperació internacional, és obligatori que l’estudiant cursi el
seminari de preparació per a la mobilitat, vinculat al seminari del 10511/10154 Practicum VI - Pràctiques
intensives i supervisió i que impartirà el tutor/a corresponent.

•

Degut a l’elevat nombre d’estudiants matriculats a l’assignatura 10169, la Facultat no pot garantir plaça
a tots els estudiants que sol·licitin realitzar les pràctiques a entitats socials de cooperació.

•

La supervisió i l’avaluació acadèmica de les pràctiques les realitza el tutor del Practicum VI de forma
virtual.

•

Les assignatures que es matriculin a la Facultat durant el semestre de la mobilitat es cursaran de forma
adaptada i s’avaluaran d’acord amb l’establert a la Guia d’Aprenentatge.

•

Podeu consultar el bloc i contactar amb estudiants de la Facultat que han fet les pràctiques a les entitats
que esteu valorant, ells i elles us ajudaran amb dubtes i qüestions que tingueu.
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Places de pràctiques de Cooperació Internacional i acció sòcio-comunitària
(entitats socials) 2018-2019
PAIS
República Dominicana

Acción Callejera

Ecuador

Paz y Desarrollo

Guatemala

El Salvador

PLACES
2
2

Paz y Desarrollo

2

Fundació privada Òscar Ravà i
Cooperativa Integral Agrícola Nuevo Horizonte

2

Paz y Desarrollo

Perú

Campus Docent Sant Joan de Déu - Piura

Mèxic

Colectiva Cereza

Marroc
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ENTITAT

2
2
2

Diócesis de Tánger - Delegación de Migraciones

2

Hogar Padre Lerchundi

Rev.7

2

DOC-FACU-

... T’hi animes?
Fes-nos-ho saber!

VICEDEGANAT DE RECERCA i RELACIONS INTERNACIONALS
Coordinadora i persona de contacte
Berta Soley Daró (internacional@peretarres.org)
Telèfon: + 34 93 415 25 51
Horari d’atenció: Dilluns, dimarts i dijous de 10h a 13h
Despatx de RRII (2a planta)
Recomanem que escriguis un correu electrònic o truquis per confirmar que et
podrem atendre. Gràcies!
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