
Erasmus pràctiques

Vols adquirir experiència professional en un entorn internacional, ampliar opcions per al teu

desenvolupament professional i conèixer altres formes de treballar i altres cultures? T'interessa
perfeccionar el teu nivell d'idiomes i millorar les teves habilitats de relació i comunicació? Si és així,
tens el perfil idoni per realitzar una estada en pràctiques mitjançant el programa Erasmus Pràctiques.

Què són les beques Erasmus+ pràctiques?

Les beques Erasmus+ pràctiques estan integrades dins del programa Erasmus+.

Aquest programa no només vol promoure la mobilitat d'estudiants per a estades acadèmiques a
altres universitats de la UE o països participants, sinó també la mobilitat en pràctiques. D'aquesta
manera poden adquirir un coneixement més global del mercat laboral a nivell europeu, una millor
comprensió de l'entorn econòmic social i al mateix temps guanyar experiència laboral.

Qui en pot ser beneficiàri/a?

Per optar a la beca Erasmus pràctiques d’ESCI-UPF, has de tenir validades unes pràctiques a una
empresa situada a un dels països participants del programa. A més, has de complir els següents
requisits:

● Estar matriculat/ada a ESCI-UPF en el moment de fer la sol·licitud. 

● Acreditar un nivell B2 (mínim) de coneixement de l'idioma del país de destinació o de la
llengua de treball a l'empresa.

● Tenir nacionalitat espanyola o d’algun país membre de la UE o tenir permís de residència vàlid
a Espanya durant tot el període de pràctiques a l’estranger.

Quant poden durar les pràctiques?

Les pràctiques han de tenir una duració mínima de 2 mesos i màxima de 12 mesos, si no has fet cap
mobilitat prèvia.

Si ja has fet una altra mobilitat Erasmus (estudis), la suma total de totes les estades no pot superar
els 12 mesos en al mateix nivell d'estudis.

Quin és l’import de la beca?

Es finançaran les estades per un màxim de 2 mesos, en funció de la disponibilitat de fons, tot i que les
estades poden ser de fins a 12 mesos, com s'explica més amunt a l'apartat Quan poden durar les
pràctiques.
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Si ets adjudicatari/a de la beca, cobraràs el 70% de la totalitat de l'ajut en arribar a l'empresa o
institució de destinació i el 30% restant al final de l'estada, en tornar a ESCI-UPF i realitzar tots els
tràmits corresponents per acreditar les pràctiques.

És compatible amb altres beques?

La beca Erasmus pràctiques és compatible amb la beca Erasmus per estudis, sempre que NO es
realitzin/gaudeixin de forma simultània.

Si ja has fet una altra mobilitat Erasmus (estudis), la suma total de totes les estades no pot superar
els 12 mesos en al mateix nivell d'estudis.

També és compatible amb altres possible beques nacionals i per suposat amb qualsevol retribució que
rebi l'estudiant per part de l'empresa o institució d'acollida.

A quines empreses puc anar?

Pots realitzar les teves pràctiques en empreses, centres de formació, centres d'investigació,
universitats i altres organitzacions que estiguin situades a qualsevol dels 27 estats membres de la UE
(a excepció d'Espanya), a més d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i Croàcia.

 No es consideraran entitats d'acollida elegibles:

● Institucions i organismes de la UE

● Agències especialitzades de la UE
● Organitzacions que gestionin programes comunitaris (com el mateix programa Erasmus) 

Quines assegurances he de tenir?

Tots els estudiants Erasmus Pràctiques heu d'estar coberts per una assegurança mèdica (pública o
privada), una assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d'accidents que cobreixin
qualsevol eventualitat durant la teva estada a l'estranger.

● Pel que fa a l'assistència mèdica, tens l'opció d' aconseguir la Targeta Sanitària Europea
(TSE) de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que et dóna cobertura als països de la
UE, i acollir-te al sistema sanitari del país de destinació. No obstant això, aquesta assegurança
no és l'alternativa a una assegurança de viatges, les seves prestacions sovint poden no ser
suficients en cas de repatriació o determinades intervencions mèdiques, et recomanem que
contemplis la possibilitat de contractar alguna assegurança mèdica (privada) complementària.

● L'assegurança de responsabilitat civil serveix per cobrir els danys causats per l'estudiant,
estigui o no al seu lloc de treball. Durant la teva estada, estaràs cobert/a per la pòlissa
d'assegurança que té contractada ESCI-UPF i que garanteix la responsabilitat civil en què de
forma directa o subsidiària puguin incórrer els estudiants matriculats en cursos de grau i de
postgrau en ocasió de la realització de pràctiques en empreses externes.
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● Pel que fa a l'assegurança d'accidents (que cobreix almenys els danys causats a l'estudiant en
el lloc de treball), en algunes empreses els treballadors ja estan coberts. Però això no és
obligatori i les condicions poden variar molt entre països que participen en els programes de
mobilitat. Per aquest motiu, a l'Acord de Formació (learning agreement for traineeships)
s'especificarà si l'empresa se'n fa càrrec o no. Si no se'n fa càrrec, hauràs de contractar una
assegurança d'accidents i anotar-ho, ESCI-UPF haurà de verificar que estiguis cobert/a per
una assegurança privada d'accidents en el lloc de treball.

ESCI-UPF ha de verificar que estiguis cobert/a durant la teva estada en el lloc de treball, per això ens hauràs
d'enviar una còpia de la teva Targeta Sanitària i la pòlissa d'accidents i repatriació a l’Oficina de Relacions
Internacionals d’ESCI-UPF, abans de marxar. L'asseguradora OnCampus, ofereix diverses assegurances a
preus especials per a la comunitat universitària UPF.

Nombre de places: 7

Criteris de selecció

1. Tenir un conveni de Pràctiques validat i formalitzat.

2. Acreditació del coneixement de l'idioma de treball a l'empresa d'acollida. Es valorarà també el
coneixement de la llengua del país quan aquesta sigui diferent de la llengua de treball.
ESCI-UPF accepta només certificats oficials i aplica la taula d'equivalències de l'AGAUR.

3. Pràctiques curriculars. Es tindrà en compte si la beca sol·licitada és per realitzar unes
pràctiques amb reconeixement acadèmic de crèdits.

4. Nota mitjana de l'expedient que cada estudiant té obert en el moment de fer la seva
sol·licitud, calculada sobre una escala de 0 a 10. En cas d'empat tindrà preferència l'estudiant
amb més crèdits superats.

5. Els estudiants que hagin gaudit d’una beca Erasmus estudis es configuraran com els darrers
candidats en les opcions de reassignació, ordenats, també d’acord a la mitjana d’expedient;
només podran optar a places vacants i durant el procés de reassignació; hauran d’acreditar els
requisits lingüístics específics de la plaça sol·licitada.
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Quadre d’ajuts

Grup de països Llistat de països Ajut mensual Complement becaris
generals any anterior a
la mobilitat i
necessitats especials

Grup 1:

Països del programa
amb nivell  de vida
superior

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda,
Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg,
Noruega i Suècia.

460€ 250€

Grup 2:

Països del programa
amb nivell de vida
mig

Alemanya, Àustria, Bèlgica, França,
Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos,
Portugal, Xipre.

410€ 250€

Grup 3:

Països del programa
amb nivell  de vida
inferior

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia,
Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia,
Lituània, Polònia, República Txeca,
Romania, Sèrbia, Turquia i República
de Macedònia del Nord.

360€ 250€

Dates clau de la convocatòria pel curs 2022-2023

9 de desembre de 2022 Publicació de la convocatòria a l’Aulaesci

28 de febrer de 2023 Data màxima presentació sol·licituds

3 de març de 2023 Publicació del llistat d’admesos i exclosos

4 de març de 2023 Tancament període per a esmenes i al·legacions

8 de març de 2023 Publicació de la resolució provisional de concessió de places

15 de març de 2023 Sol·licitud de places extraordinàries

20 de març de 2023 Publicació de la resolució final de concessió de places
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Documentació que cal presentar

1. Formulari de sol·licitud
2. ESCI-UPF Training project
3. Acreditació d’idiomes

La documentació l’heu de trametre per correu electrònic a noelia.puig@esci.upf.edu

Un cop atorgada la plaça als beneficiaris se’ls hi farà entrega del dossier informatiu amb informació
sobre els tràmits administratius necessaris que cal fer abans de marxar a l’estranger, informació
pràctica sobre la mobilitat i també els diferents documents que hauran d’omplir i presentar per al
correcte seguiment de l’estada.

Coordinació, gestió d’informació de la convocatòria

La coordinació  general  de la convocatòria es porta  a terme  des del Departament de Carreres
Professionals i Relacions Internacionals.
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