GNMI Study Trip to BXL
Curs acadèmic 2021-2022

En el marc de l’oferta formativa no curricular del GNMI, ESCI-UPF organitza un viatge d’estudis
a Brussel·les per a alumnes del GNMI.
Aquesta activitat formativa no reglada, a més, s’inscriu en el programa d’activitat del projecte
EUKIT (Mòdul Jean Monnet 621100-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-MODULE), implementat durant
el periode 2020-2023.

DETALLS DEL VIATGE
La participació està limitada a 20 estudiants per raons de caràcter logístic i d’organització, 15
places estan reservades a alumnes que, enguany, estiguin cursant segon curs. La resta de places
estan obertes a alumnes de tercer curs.
El viatge es realitzarà entre els dies 04 i 06 de juliol d’enguany, ambdós inclosos.
Per tal d’incentivar la participació i generar un marc distributiu igualitari, ESCI-UPF es farà
càrrec de les despeses de transport i allotjament de les persones que participin en l’activitat.
Si les sol·licituds de participació entre els alumnes de 2n GNMI són inferiors al nombre de places
disponibles, el remanent de places es posarà a disposició d’alumnes de 3er GNMI. Si bo i així les
sol·licituds de participació són inferior al nombre de places, el remanent de places es posarà a
disposició dels alumnes de 4rt GNMI.
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OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest viatge d’estudi a Brussel·les no és altra que permetre als estudiants del GNMI
conèixer de primera mà algunes de les Institucions de la UE i descobrir també el teixit organitzatiu
del Quartier européen, al cor del sistema polític de la UE.
En el cas dels estudiants de 2n GNMI, aquest viatge d’estudis també pot significar la possibilitat
d’explorar alternatives per a la realització de les pràctiques curriculars obligatòries de 3er GNMI.

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS
Si el nombre de sol·licituds excedeix el nombre de places disponibles, aquestes places seran
distribuïdes d’acord als criteris següents:
»
»
»
»

»

La nota mitjana del currículum acadèmic en el moment de fer la sol·licitud 30 punts d’un total de 100Carta de motivació - 10 punts d’un total de 100 Proposta de valor -40 punts d’un total de 100Participació prèvia en d’altres activitats de la Comunitat ESCI-UPF
(participació en el Saló de l’Ensenyament, voluntariat en actes institucionals,
etc.) -15 punts d’un total de 100Participació previa en d’altres activitats del projecte EUKIT (ESCIUPFilms,
etc.) -5 punts d’un total de 100-

Aquests criteris de selecció s’aplicaran als estudiants que formin part de la mateixa cohort i,
respectant la distribució de places entre els alumne dels diferents cursos del GNMI.

La presentació de la proposta de valor és una condició sine qua non per poder ser el·legible
per a la participació en el viatge d’estudis a Brussel·les. Aquesta proposta haurà de ser original i seu
el disseny podrà respondre tant a una implementació individual o col·lectiva, sincrònica o
asincrònica a la pròpia realització del viatge, i online o offline.
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L’objectiu de la proposta de valor haurà de ser el de donar a conèixer l’activitat a tercers, i permetre
maximitzar el contingut de l’activitat, tant per als propis participants com per a d’altres alumnes del
GNMI que no hi participin.
Alguns exemples de propostes de valor podrien ser:
» Quadern de bitàcola digital (Instagram?) que, en temps real, detalli el
desenvolupament de les activitats del viatge d’estudis
» Sèrie d’articles per a ser publicats a ESCIUPFNews en què es descriguin i
analitzin les activitats realitzades
» Podcast amb capítols de 3-5 minuts, en anglès, que presenti les diferents
institucions i organitzacions que es visitin durant el viatge d’estudis
L’organització del viatge d’estudis a Brussel·les, en coordinació amb d’altres responsables del
GNMI, escollirà quina o quines propostes de valor seran implementades.

COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS
La participació en el viatge d’estudis a Brussel·les implica el compromís dels estudiants
seleccionats a:
»
»
»
»

Assistir a totes les activitats programades durant els tres dies que dura
l’activitat
Mostrar en tot moment un comportament i una actitud afins als objectius i
circumstàncies particulars d’aquesta activitat formativa no curricular.
Implicar-se en la posada en marxa de les eventuals propostes de valor que
s’acordin
Posar-se a disposició d’ESCI-UPF per a participar, en cursos acadèmics
posteriors, com a voluntari en les activitats de la Comunitat ESCI-UPF (actes
acadèmics de graduació, Saló de l’Ensenyament, etc. i amb caràcter general,
qualsevol altre acte institucional)

ESCI-UPF es reserva la possibilitat d’empredre les mesures que consideri necessàries en el cas que
aquests compromís es trenqui. Aquestes mesures hauran de ser sempre proporcionals a les
circumstàncies de cada cas.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
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FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Tots aquells estudiants interessats a participar en el viatge d’estudis a Brussel·les hauran de
completar aquest formulari que, a més, haurà d’incloure:
»
»

Una carta de motivació en qualsevol dels idiomes vehiculars d’ESCI-UPF
(màx. 250 paraules, en format *.pdf), i
Una proposta de valor de format i extensió lliures (text en format *.pdf, audio,
video, etc.)

RESOLUCIÓ, RECURSOS I TERMINIS
El termini per a formalitzar les sol·licituds conclourà el dia 22 de maig del 2022, a les 23h59.
ESCI-UPF publicarà la llista de sol·licituds acceptades el 23 de maig del 2022. Aquesta
publicació obrirà un termini per a esmenar els possibles defectes formals que conclourà el dia 24 de
maig, a les 23h59, i que serà resolta abans del dia 25 de maig.
Si en aquesta data del 25 de maig, el nombre de sol·licituds és inferior al de places ofertadades,
s’obrirà un segon termini de presentació de sol·licituds que conclourà el dia 29 de maig del
2022, a les 23h59.
La llista definitiva de candidats acceptats serà publicada el dia 01 de maig del 2022. Contra
aquesta resolució es preveu un període de recurs que conclourà el dia 02 de juny, a les 23h59, que
serà resolt abans del dia 03 de juny del 2022.

I per a que així consti, ho signo a Barcelona, el dia 16 de maig de 2022.
Signat digitalment per: ALBERT CARRERAS
DE ODRIOZOLA - DNI 37264742G
17-05-2022, 10:56:48

Dr. Albert Carreras de Odriozola
Director
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