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Estructura de la sessió
-Mobilitat Internacional. Tres tipus
-Requisits específics de la facultat d’educació

-Procés de sol·licitud

Requisits
Específics de la Facultat d’Educació
 No tenir cap assignatura en 5a convocatòria.
 No tenir cap assignatura suspesa del curs anterior a la mobilitat. Si l’alumne té alguna
assignatura suspesa a l’hora de demanar la seva mobilitat, la facultat li confirmarà si
pot seguir endavant amb el procés o no.
 Els alumnes que cursin el primer semestre de 4t a l'estranger no podran fer menció.
 Tindran preferència per fer pràctiques durant el segon semestre a UK els alumnes que
estiguin matriculats a la menció d’anglès (en cas d'empat o de més sol·licituds que
places/beques, la facultat estudiarà els mèrits de cada alumne)
 Pràctiques: nivell d’anglès requerit: B2

 Criteris d’assignació de places:
 Nombre de places disponibles
 Expedient Acadèmic
 Altres ( mèrits acadèmics, idoneïtat del destí...)

Mobilitats Internacionals
Tres tipus disponibles!
1.

Erasmus+:
Mobilitat internacional d’àmbit Europeu amb universitats sòcies
amb les quals la UIC té conveni.

2.

Bilateral:
Mobilitat d’àmbit internacional, fora de la UE, amb universitats
sòcies amb les quals la UIC té conveni.

3.

SICUE:
Mobilitat d’àmbit nacional amb universitats sòcies amb les quals
la UIC té conveni, dins de l’estat Espanyol

1. Erasmus+
Dues Modalitats
A) Estudis

B) Pràctiques

1. Erasmus+
A) Modalitat d’estudis
 Durada: d’un semestre a un curs acadèmic sencer – màxim 12
mesos d’estada
 Finançament: màxim 5 mesos (estada mínima de 3 mesos)
 Garantia de reconeiximent dels estudis

 L’import de la matrícula abonat a la UIC garanteix l’exempció de les
despeses de la matrícula a la universitat de destí.

Convenis Erasmus+
(Europa)
Grup 1
França
Itàlia
Regne Unit
Suïssa*
*no participa en el programa.

Grup 2
Alemanya
República Txeca

Grup 3
Eslovènia

Convenis Erasmus+
França

 Universite de Picardie Jules Verne
 University of Reims ChampagneArdenne

Itàlia

 Università degli studi di Foggia

Regne Unit

 Coventry University

Suïssa

 Université de Genève

Alemanya

 Johann Wolfgang Goehte-Universitat
 Universität zu Köln

República Txeca

 Univerzita Palackého Olomouc

Eslovènia

 University of Ljubljana

1. Erasmus+
Tipus de finançament (per estudis i pràctiques)
 2 Opcions:
1. ERASMUS+: fons europeus i tramitada per la UIC.
2. MOBINT (AGAUR): fons de la Generalitat. Sol·licitada per
l’alumne.
- Compatibilitat beques privades

1. Mobilitat Erasmus+
Finançament Erasmus+ (estudis)

•
•

•
•

Quantitat a definir segons el país, per
l’Agència Nacional Erasmus (SEPIE).
S’atorga automàticament a qui és elegit
per les facultats i aporta tota la
documentació sol·licitada.
Financen un màxim de 5 mesos.
Tramitada per la UIC

1. Mobilitat Erasmus+
B) Modalitat de pràctiques
L’estudiant haurà d’aconseguir (a través de RRII o de la
Comissió de Pràctiques), pràctiques a escoles dins la Unió
Europea.

Durada: segon semestre del curs 2018-2019.
Finançament: màxim 3 mesos (estada mínima de 2 mesos)
Garantia de reconeixement de les pràctiques. (pràctiques
curriculars)
L’import de la matrícula abonat a la UIC garanteix l’exempció de
les despeses de la matrícula a la universitat de destí.

Escoles amb les que actualmente col·laborem
1. Ashburnham Community School (UK)
http://ashburnhamcommunityschool.org.uk/

2. Avonmore Primary School (UK)
http://www.avonmore.lbhf.sch.uk/

3. Marttilan Koulu (Finlàndia)

https://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/perusopetus/alakoulut/marttilan
koulu.html

1. Mobilitat Erasmus+
Finançament Erasmus+ (pràctiques)

•
•

•
•

Quantitat a definir segons el país, per
l’Agència Nacional Erasmus (SEPIE).
S’atorga automàticament a qui és elegit
per les facultats i aporta tota la
documentació sol·licitada.
Financen un màxim de 3 mesos.
Tramitada per la UIC

2. Mobilitat Bilateral
Modalitat: Estudis
 Mobilitat internacional d’àmbit mundial amb institucions amb les quals la
UIC té conveni.
 Durada: d’un semestre a un curs acadèmic sencer
 Garantia de reconeixement dels estudis
 Condicions econòmiques a consultar ja que són diferents per a cada
conveni.
 Requeriments legals: visat d’estudiant, vacunacions, assegurança
mèdica... a consultar ja que poden variar segons la destinació. És
responsabilitat de l’alumne tramitar la documentació necessària així
com informar-se dels requisits específics de cada país o universitat

2. Convenis Mobilitat Bilateral
Felician College
Université de Sherbrooke
Benedictine University
Southern Utah University
Univeristy of the Incarnate
Word

Universidad de Monterrey

Universidad La Salle

Universidad de la Sabana
Universidad Casa Grande

Universidad de los Andes
Universidad de Montevideo
Universidad de Diego Portales

2. Mobilitat Bilateral
Modalitat: Pràctiques
L’estudiant haurà d’aconseguir (a través de RRII o de la
Comissió de Pràctiques), pràctiques en un destí fora de la UE.
Durada: durant el segon semestre del curs 2018-2019
Garantia de reconeixement de les pràctiques (pràctiques
curriculars)
L’import de la matrícula abonat a la UIC

2. Bilateral
Tipus de Finançament
 1 Opció:
1. MOBINT (AGAUR): fons de la Generalitat. Sol·licitada per
l’alumne.
- Compatibilitat beques privades – Beca Banco Santander.

3. Convenis Sicue-Sèneca
UNIVERSITAT

POBLACIÓ

Universidad de Granada

Granada

Centro de Magisterio la Inmaculada

Granada

Universidad del País Vasco

Leiola

Universidad de Salamanca

Salamanca

Universidad de Castilla la Mancha

Albacete

Villanueva Centro Universitario

Madrid

Procés de sol·licitud
1. Cal consultar el llistat de convenis de RRII
2. L’estudiant haurà omplir la sol·licitud on-line i portar copia signada al
servei de Relacions internacionals. Instruccions:
http://uic.es/sites/default/files/instrucciones_solicitud_de_intercambio_outgoingrelint_2.0.pdf

Deadline: 15 de gener de 2018
3. La facultat adjudicarà les places disponibles (finals de febrer).
4. L’estudiant confirma acceptació de plaça assignada (10 dies des de la

publicació).
*Els alumnes que no aconsegueixin plaça quedaran en una llista
d’espera per si hi hagués alguna renuncia.
IMPORTANT:

És responsabilitat de l’alumne entregar tota la documentació demanada per la
universitat d’acollida i presentar-la en els terminis corresponents.

No s’acceptaran candidatures desprès dels terminis establerts (a menys que sigui un
nou partner o un cas excepcional, justificat amb una carta de Junta de centre i
instància de l'alumne.

Procés de sol·licitud per demanar pràctiques
1. Es por consultar el llistat de convenis de RRII o el de la Comissió de
Pràctiques (CP).
2. Si es tria un destí de la CP, fora de la UE, l’alumne haurà de fer els tràmits
directament amb la facultat.
3. Si es tria un destí de la CP, dins de la UE, es demanarà la plaça a la CP, i
paral·lelament s’informarà a RRII, perquè puguem demanar la beca Erasmuspràctiques.
4. L’estudiant haurà d’omplir la sol·licitud on-line
Instruccions:
http://www.uic.es/sites/default/files/instrucciones_para_la_solicitud_de_
movilidad.pdf i portar còpia signada al servei de Relacions
internacionals.

Deadline: 15 de gener de 2018



5. IMPORTANT:
És responsabilitat de l’alumne entregar tota la documentació demanada per la
universitat d’acollida i presentar-la en els terminis corresponents.
No s’acceptaran candidatures després dels terminis establerts (a menys que sigui un
nou partner o un cas excepcional, justificat amb una carta de Junta de centre i
instància de l'alumne).

Persones de Contacte
Mònica Luque–mluque@uic.es/exchange.scu@uic.es
Relacions Internacionals
UIC

Maria Pujol – mpujolv@uic.es
Coordinadora acadèmica de mobilitat
Facultat d’Educació

Angélica Carlet

- acarlet@uic.es

Coordinadora de les pràctiques
Facultat d’Educació

Universitat Internacional
de Catalunya
Facultat d’Educació

