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CONVOCATÒRIA DE PLACES DE MOBILITAT PER A ESTADES D’ESTUDIS EN EL MARC DEL 
PROGRAMA ERASMUS+ DE L’EACEA EN LA MODALITAT DE BLENDED INTENSIVE PROGRAM 
DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ: “EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN EUROPEAN COUNTRIES” 

(CURS 2022-2023) 
(KA131-SMS-2021/2-EDU) 

 
El vicerector de política d’internacionalització, de conformitat amb les previsions de l’Estatut 
de la Universitat de Barcelona i de l’article 14 de la normativa sobre mobilitat internacional 
d’estudiants a la Universitat de Barcelona, convoca unes places de mobilitat en el marc d’un 
Blended Intensive Programme (BIP) en el que participa la Facultat de d’Educació: “Early 
Childhood Education in European Countries”. 
 
 Els Blended Intensive Programme (BIP) o Programes intensius combinats, són programes breus 
i intensius que utilitzen formes innovadores d’aprenentatge i docència , incloent la utilització 
de la cooperació en línia. Grups d’estudiants i professors realitzaran una mobilitat física a 
l’estranger de curta durada combinada amb un component virtual obligatori, que haurà de 
reunir els estudiants en línia per treballar de forma col·lectiva i simultània en tasques 
específiques que estiguin integrades en el BIP i que comptin per als resultats generals de 
l’aprenentatge. Els BIPs combinen una part de docència virtual (Virtual exchange) més una 
mobilitat de curta durada. 
 
Per tot això, en virtut de les competències concedides per la legislació vigent,  
 
RESOLC 
 
Primer.- Convocar  5 places de mobilitat dins del programa: “Early Childhood Education in 
European Countries”. 
 
Segon.-  Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten, així com tots els actes 
relacionats amb la mateixa a la seu electrònica de la UB, amb els efectes que es disposen a 
l’article  45  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu comú de les 
administracions públiques, de manera que amb la mateixa es considerar realitzada la 
notificació.   Addicionalment, amb caràcter informatiu, es publicarà al web de l’Oficina de 
Mobilitat i Programes Internacionals. 
 
Tercer.-.  Regiran el procés selectiu les següents  
 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
BASE I.  Descripció de l’activitat 
 
Primer.. Convocar 15 places de mobilitat d’estudiants per participar en el BIP de la Facultat 
d’Educació, coordinat per la  Katholische Stiftungshochschule München  (Munchen 07), i dur a 
terme a més de la formació virtual una mobilitat física del 28/11/22-04/12/22, a MUNCHEN07. 
 



           

        
          

 

2 

 

2. Els estudiants han de sol·licitar una mobilitat a MUNCHEN 07. El reconeixement acadèmic és 
de 3 crèdits  segons el procediment de reconeixement de crèdits 
 

BASE II. Base General per a la convocatòria   

1.Aquesta convocatòria té per objectiu seleccionar 15 estudiants de la Facultat d’Educació que 
participaran en el BIP del qual forma part la Facultat: “Early Childhood Education in European 
Countries”. 
 
2. Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de la UB (https://seu.ub.edu/) i es 
farà difusió addicioanl a la pàgina web de l’OMPI i a través de tots aquells mitjans oportuns, 
per a procurar la màxima transparència i accés a aquesta convocatòria. 
 
3. Els estudiants seleccionats estan exempts del pagament de les taxes acadèmiques a la 
universitat de destinació, sense perjudici que la universitat de destinació pugui exigir el 
pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants, 
utilització de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que als estudiants locals. 
 
4. La realització d’una mobilitat en el marc d’aquest programa comporta la incorporació del 
número de crèdits superats a l’expedient acadèmic de l’estudiant i al Suplement europeu del 
títol. Aquesta incorporació està condicionada a la superació de l’activitat i al fet que l’estudiant 
seleccionat no hagi esgotat els 6 crèdits de reconeixement i en tingui 3 disponibles. 
 
5. Els estudiants seleccionats han de fer-se càrrec de totes les despeses derivades de la 
mobilitat internacional.  
 
6.. En cas d’haver estat beneficiari d’una mobilitat Erasmus+ (estudis i/o pràctiques) amb 
anterioritat, el còmput total de la durada de la mobilitat per estudiant no pot ser superior a 12 
mesos per cada cicle d’estudis (grau, màster). 

7. La participació dels estudiants de la UB en programes de mobilitat internacional es regirà 
per la Normativa de mobilitat internacional d’estudiants de la Universitat de Barcelona 
aprovada per Consell de Govern amb data de 14 de juny de 2017. 

BASE III. Requisits generals  
 
1.Els estudiants interessats han de presentar  una sol·licitud de mobilitat a MUCHEN 07. Poden 
presentar les sol·licituds, els estudiants de la Universitat de Barcelona que compleixen els 
requisits següents: 
 
2. Ser nacional d’un país de la Unió Europea o d’un país tercer. En qualsevol cas, caldrà estar 

en possessió d’un DNI o d’un NIE (Número de Identificación de Extranjero)  

3. Estar matriculat en els ensenyaments de Grau d’Educació Infantil, Grau de Pedagogia o Grau 
de Treball Social de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona durant el curs 

https://seu.ub.edu/
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acadèmic 2021-2022 i tenir superats 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud i un mínim de 
120 crèdits en el moment de dur a terme la mobilitat. 

4. Estar matriculat  el curs 2022-2023. 

5. Acreditar un nivell de capacitació lingüística igual o superior a un B2 d’anglès. 

6. Queden exclosos aquells estudiats que ja tinguin una mobilitat Erasmus concedida per al 
curs 2022-2023. 

 

BASE IV. Criteris de selecció 

En la selecció es tindran en compte els criteris següents: 

 Expedient acadèmic: Fins a 05 punts. 

 Estudiants que acreditin un nivell de discapacitat igual o superior al 33%: Fins a 01 punt. 

 Estudiants que tinguin concedida la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació: 
Fins a 01 punt. 

 Nivell lingüístic superior al requisit mínim en alguna o varies de les llengües de docència 
(anglès, alemany, francès): Fins a 01 punt. 

 Interès acadèmic en l’etapa d’infantil de 0-6 anys: Fins a 02punts. 

 

BASE IV. Procés de sol·licitud i documentació 

1. El procés de sol·licitud s’ha de realitzar a través de l’aplicació: sol·licitud Erasmus BIP. Caldrà 
omplir dins d’aquesta aplicació un formulari de sol·licitud. 

 
2. Un cop omplert el formulari, caldrà imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo segons el punt 3 
d’aquesta base,  juntament amb la documentació següent: 

 Acreditació  del nivell de coneixement de l’idioma d’acord amb el procediment 
estipulat a: 

http://www.ub.edu/uri/Documents/cal_pnivell_22_23.pdf 

 Acreditació de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o 
superior al 33%, si s’escau. 

 
3. El formulari i la documentació adjunta s’ha de presentar de manera telemàtica per instància 
genèrica (https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html), en el termini establert en la Base V 
d’aquesta convocatòria. 
 
4. Aquelles sol·licituds que no aportin tota la documentació requerida dins el termini establert 
disposaran de 10 dies hàbils per esmenar-les, a comptar a partir de la data de la publicació de 
la resolució de reclamació. . La manca d’ esmena en termini indicat és causa de tenir per 
desistit al candidat de la seva sol·licitud, prèvia resolució dictada als efectes. 
 
 
 

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=BIP&sprache=ca
http://www.ub.edu/uri/Documents/cal_pnivell_22_23.pdf%0D
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html
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BASE V. Terminis 

1. El termini de presentació serà del 21 de juny al 4 de juliol de 2022. 
 
2. L’adjudicació de les places de mobilitat  es publicarà el 21 de juliol de 2022. 
 
3. El període per acceptar la plaça de mobilitat adjudicada serà del 22 al 27 de juliol de 2022.  
En cas de no acceptar la plaça en el termini establert, aquesta es considerarà rebutjada i per 
tant es cancel·larà la mobilitat. 
 

BASE VI. Comissió de selecció i barems de puntuació 

 
1.La Comissió de selecció està composada pels següents membres: 
 

 Responsable acadèmic de l’Oficina de Relacions Internacionals, que actuarà com a 
president 

 Responsable acadèmica del BIP “Early Childhood Education in European Countries” , 

 Responsable administrativa de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat 
d’Educació, que actuarà com a secretària 

 
2. La Comissió de selecció farà una proposta d’adjudicació de places de mobilitat al vicerector 
de política d’internacionalització, qui serà l’encarregat de dictar resolució de la convocatòria. 
La resolució es publicarà a la seu electrònica de la UB, sens perjudici que es doni publicitat 
addicional a la web de la UB i la comunicació addicional à als beneficiaris mitjançant correu 
electrònic. 
 
Contra aquesta resolució, les persones interessades podran interposar recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació de la 
resolució. No obstant això, es pot optar per interposar un recurs de reposició davant el mateix 
òrgan, en el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució. 
En aquest cas, no es pot interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti 
resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.  
 
 

BASE VII. Ajuts econòmics 

1.Ajuts individuals: 
L’estudiant seleccionat rebrà un ajut econòmic per un import de 70€/dia per un total de 7 dies 
per mobilitat. 

 
2. Ajuts per estudiants amb menys oportunitats:  

2.1. Els estudiants seleccionats  que es trobin en alguna de les situacions descrites a 
continuació són considerats estudiants amb menys oportunitats: 
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 Els estudiants seleccionats que hagin gaudit el curs 2021-2022 d’una beca de Caràcter 
general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o una beca del Departament 
d’Educació del País Basc  

 Els estudiants seleccionats que tenen necessitats especials, i hagin acreditat  una 
discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%.  

 Els estudiants que acreditin tenir la condició de refugiat o amb dret a protecció 
subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya. 

 

2.2. Els estudiants que es trobin en una de les situacions esmentades en l’apartat anterior 
rebran a més de l’ajut individual explicat en l’apartat 1 d’aquesta Base, els següents ajuts 
complementaris: 

- la quantitat complementària única de 100€  

-  un ajut complementari de viatge de 275€  

 
4.Ajuts per “viatge ecològic”:  

Aquells estudiants que no rebin ajut de viatge i que realitzin el seu desplaçament amb un mitjà 
de transport “ecològic” que suposi una disminució en la petjada de carboni podran gaudir 
d’una ajut complementari de 50€ i, si és el cas,  fins a 4 dies de beca addicional per cobrir 
despeses de viatge.   

 

L’estudiant haurà d’informar prèvia a la formalització del convenio de subvención de la 
realització d’un viatge ecològic i haurà d’aportar justificació documental del caràcter ecològic 
del desplaçament juntament amb el certificat d’arribada. 

 

 Base VII. Assegurances 

 
1. Els estudiants seleccionats hauran de disposar d’una assegurança mèdica per tota la durada 
de l’estada.   
 
2.La UB contracta l’assegurança d’accidents, repatriació i responsabilitat civil que cobreix 
l’estada de mobilitat de cadascun dels estudiants seleccionats per dur a terme una mobilitat 
d’estudis dins el programa Erasmus+. Les pòlisses corresponents consten com a annex al 
conveni de subvenció de cada estudiant. 
 

BASE VIII. Obligacions 

1. Per poder dur a terme la mobilitat, l’estudiant seleccionat ha de formalitzar la matrícula a la 
UB del curs 2022-2023, que ha d’incloure obligatòriament l’assignatura “Polítiques artístiques i 
culturals”.    
 
2. L’estudiant seleccionat ha de respectar les regles i normes reguladores del programa 
Erasmus+, de la UB i de la de la institució de destinació. 
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3. L’estudiant seleccionat haurà complir amb la tramitació documental requerida pel programa 
Erasmus i amb la prova de nivell lingüístic OLS (Online linguistic Support). 
 
4. En allò que no es preveu expressament, l’estudiant seleccionat es compromet a complir el 
que disposa la normativa de mobilitat internacional d’estudiants de la Universitat de 
Barcelona. (http://www.ub.edu/uri/Documents/normativa.pdf). 
 

BASE IX. Aclariment  

En tot allò no previst expressament, és d’aplicació la normativa pròpia de la Universitat de 
Barcelona. L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és 
competència del vicerectorat de política d’internacionalització. 
 
El vicerector de política d’internacionalització 
 
 
 
 
 
 
 
Raúl Ramos Lobo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, podeu interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei.  
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar des 
del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar aquest, els interessats legítims 
no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació 
presumpta del recurs de reposició. 
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus drets. 

http://www.ub.edu/uri/Documents/normativa.pdf
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