
 

 

ON ADREÇAR-SE? 

A l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat: erasmus-pedagogia@ub.edu 

 

QUÈ ENTENEM PER PRÀCTIQUES DE MOBILITAT INTERNACIONAL? 

Situació A - Estudiant de la UB amb pràctiques a una universitat de destí 

Modalitats: Erasmus pràctiques, Erasmus estudis o conveni específic 

 Erasmus pràctiques: implica que l’alumnat busca centre de pràctiques al país de destí. 

 Erasmus estudis i conveni específic: l’alumnat –tant si és europeu o no-  matricularà les pràctiques 
com una assignatura més, dins el grup d’assignatures a cursar (en la universitat de destí).  

Situació B - Estudiant forana que cursa pràctiques a la UB 

Modalitats: Erasmus pràctiques, Erasmus estudis o conveni específic 

 Erasmus pràctiques: implica que l’alumnat ha buscat un centre de pràctiques a Catalunya. No té 
perquè establir cap contacte amb la nostra universitat.  

 Erasmus estudis i conveni específic: l’alumnat –tant si és europeu o no- cursarà les pràctiques com 
una assignatura més, dins el grup d’assignatures que farà a la nostra universitat.  

 

QUÈ HE DE FER PER OBTENIR UNA PLAÇA DE PRÀCTIQUES  DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL? 

El procediment és el següent: 

Situació A - Estudiant de la UB amb pràctiques a una universitat de destí 

Erasmus pràctiques:  

- l’alumnat estableix un pla de treball amb el centre de pràctiques que ha contactat al país de destí.  

- el pla de pràctiques l’ha de validar la coordinació del practicum  
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- presenta a l’ORI la sol•licitud de mobilitat internacional junt amb el pla de pràctiques.  

Si se li concedeix la plaça, arriba aquí amb qualificació que el centre li ha emès. 

Erasmus estudis i conveni específic:  

El seguiment, supervisió i validació del centre se li fa des de la universitat de destí. Ens arriba aquí amb la 
nota, com a la resta d’assignatures. Des de coordinació no cal fer cap gestió. 

Situació B - Estudiant forana que cursa pràctiques a la UB 

Erasmus estudis i conveni específic 

- quan a l’ORI rebem la seva sol•licitud i és acceptada, cal passar-ho a la coordinació del practicum perquè 
s’inclogui entre els estudiants als que assignar-li centre.  

- des de la coordinació del pràcticum se li personalitza el procés: practicumpdg@ub.edu. 

- cal tenir present que les pràctiques són anuals.  

- en funció de la realitat lingüística de cada estudiant, s’adequarà el perfil de la plaça. 

 

HI HA ALGUN TERMINI PER AQUEST PROCEDIMENT? 

Els terminis estan definits per les diferents convocatòries que es fan des de l’Oficina de Mobilitat i Programes 
Internacionals de la Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu/uri/welcome.htm 

 

QUINS CRITERIS ES TENEN EN CONSIDERACIÓ PER L’ASSIGNACIÓ DE LES PLACES 
DE MOBILITAT INTERNACIONAL  A L’ALUMNAT? 

Es consideren els mateixos criteris que per l’assignació de qualsevol plaça de mobilitat internacional: 

- nivell d’idioma del país de destí 

- número de crèdits cursats 

- expedient acadèmic 

- carta de motivació 
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