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PER què fer una mobilitat internacional 
Global Ub Mobility?



QUÈ PUC TROBAR EN AQUESTA PRESENTACIÓ?





ARGENTINA
▪ Universidad de Belgrano (Buenos Aires)

▪ Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires)

▪ Universidad Nacional de San Martín (Buenos 
Aires)

-U.BELGRANO
-U. BUENOS AIRES
-U.NACIONAL DE 
SAN MARTÍN



UNIVERSIDAD DE BELGRANO
• Localitat: Buenos Aires
• Semestres:

• Tardor: Juliol a Novembre
• Primavera: Març a Juliol

• Facultats:
• Facultad de Arquitectura y Urbanismo
• Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
• Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
• Facultad de Ciencias Agrarias
• Facultad de Ciencias Económicas
• Facultad de Ciencias de la Salud
• Facultad de Humanidades

TOP 465
#4 Argentina

https://goo.gl/maps/5BGZ42f2qg4nMaGk7






EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Que tan solo éramos 8 alumnos y las clases eran muy
cercanas

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Las clases son obligatorias

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Muy satisfactoria en todos los sentidos. Irse fuera y
además a otro continente con una cultura diferente es algo
de lo que puedes aprender muchísimo. Darte cuenta de
cuántas realidades existen y que no todo es como
creemos.

PALOMA - Grau en Biotecnologia (2018-2019)

“Paila”



EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
- La majoria de matèries, menys una, van ser una passada.
Sobretot la matèria “Creación literaria desde la perspectiva de la subjectividad” va ser una passada.
Es fan anàlisi sobre problemàtiques actuals (dol, amor, dependència, perversitat, sexualitat...) a
partir d’obres literàries.

- Conèixer la teoria i la pràctica clínica psicoanalítica em va semblar súper interessant.

- A les classes la teoria està molt integrada amb la pràctica professional que exemplifica molt bé tot
el que es va aprenent.

- Del país i la vida allà.... la cultura, la música, el teatre, i els llocs preciosos per viatjar!!!

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
- Vaig cursar Psicología Organizacional allà i la vaig trobar horrible.

- Els pisos als que podem accedir els estudiants són molt cars i es paguen en negre.

- Em va costar convalidar les matèries.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Un 10: vaig aprendre molt, tant acadèmicament com a nivell vital. Vaig tenir moments de tot, de
màxima esplendor i també moments difícils. Però el resum va ser brutal. M’hi hagués quedat.

CLARA - Grau en Psicologia (2017-2018)

“Repte, aprenentatges, atreviment i volar: VIDA i VIATGE”



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

❖Localitat:  Buenos Aires
❖Semestres:

❑Tardor: Agost a Desembre
❑Primavera: Març a Juliol

❖Facultats destacades:
Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

✓Arte y Diseño #35
Filosofia y letras

✓Lenguas Modernas #16
✓Artes y Humanidades #45

TOP 66
#1 Argentina

https://goo.gl/maps/xpLHoSML1gqQMd5g8








ANDREA - Grau en Pedagogia (2016-2017)

“Una experiencia inolvidable que volvería a repetir”

”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La relación con los compañeros argentinos fue muy fácil. Una de las cosas que
más me gustó y que vi dentro de la facultad fue la tradición del mate, el mate
se comparte con todos y se toma a todas horas (¡hasta en clase! Y se comparte
con las/los docentes), desde mi punto de vista es como una herramienta social.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Me costó entender como era el funcionamiento de la facultad, ya que es muy
complejo, pero una vez entendí cómo funcionaba me enamoré de ese lugar.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Mi experiencia ha sido de un año, con muchos cambios y adaptaciones. El
primer día que entré en la facultad me quedé con la boca abierta, nunca antes
había visto un lugar como ese, lo definiría como un caos universitario
agradable.

Si tenéis la posibilidad de realizar intercambio en la UBA… ¡¡ni lo dudéis!!



MÓNICA - Grau en Dret (2017-2018)

“Els millors 4 mesos de la meva vida”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?

La Universitat arquitectònicament és molt maca. Els professors són tots, en
general, advocats que imparteixen amb molt entusiasme i coneixement les
classes. Hi ha molt nivell, la gent en general està molt preparada; a més la majoria
d'ells pels matins treballen en diferents llocs lligats amb el món legal.
A més a més, els companys t'acullen molt, els argentins per si són gent molt
amable. A mi tot em va encantar, de fet m'hagués agradat estar-hi més temps.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?

Cap

LA MEVA EXPERIÈNCIA

Per mi ha estat irrepetible, m'encantaria tornar. Tot va anar bé, les classes, etc,
però el millor va ser el conjunt, les amistats que vaig fer que són per tota la vida.
Buenos Aires és una ciutat que té molt a oferir, la gent és amable i t'ajudaran amb
el que faci falta.



JÚLIA - Grau en Psicologia (2018-2019)

“No hi ha somnis impossibles”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
No em puc quedar amb una sola cosa, però des del meu punt de vista, el millor ha
sigut la mirada i posició teòrica a partir de la que entenen la psicologia.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
No haver fet més part de la carrera aquí.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
"No hi ha somnis impossibles", això és el que veig des de la casa on he viscut. Tiro
una foto i m'adono que està en català. El primer que sento: ‘estic on he d'estar.’

L'experiència ha estat fantàstica en molts sentits, acadèmica, personal i
professionalment.

Recomano 300% l'experiència!! Pel que fa la part acadèmica, crec que és molt
enriquidor poder fer la carrera en dos llocs on es treballa tant diferent, és molt i
molt nutritiu. Personalment és enriquidor canviar de país i a més, a un on passen
coses tant diferents. Buenos Aires és una experiència brutal i tot el que hi ha per
viatjar als voltants (que també hi ha temps), no es pot explicar amb paraules.



OUMY - Grau en Infermeria (2019-2020)

“DIT I FET; com a motor dels teus somnis en vida”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
El que més m'ha agradat ha estat la diversitat de persones que hi havia no només a infermeria sinó a la facultat. També adonar-me'n dels
diferents ritmes de vida a altres parts del món, ja que allà les meves companyes de classe eren mares, treballaven des de feia anys, s'havien
independitzat amb la parella, pospondrien la carrera per un embaràs, etc.
També, el que arriba a estar de polititzada la vida universitària. Les assemblees d'estudiants marquen l'any acadèmic, ja que el resultat de 
les eleccions varia el domini de la copisteria, cafeteria, etc.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
El que menys m'ha agradat ha estat la influencia de la política tant al consell d'estudiantes com de professores, ho he viscut personalment i 
directament amb professores, he acompanyat a estudiantes en les seves lluites sobre els canvis dels apunts per antiquats, homòfobs, 
masclistes i misògins, i he vist la negativa per part de direcció a aquestes modificacions.
Però tot i això, m'ha fet adonar-me'n de tot el treball que hi ha per fer, no només als quatre carrers que envolten la nostra vida aquí a 
Barcelona, lloc privilegiat, sinó a nivell mundial.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Considero que és la millor experiència que he tingut a la meva vida. Vaig descobrir que es pot aprendre més parlant, compartint, vivint i 
ensenyant que només escoltant i prenent apunts per un pròxim futur que sembla que mai arriba.
Només el fet d'enfrontar-te a un canvi de país, de cultura, de zona de confort és un aprenentatge. I aquesta experiència també m'ha fet
adonar-me'n d'això. D'aprendre de tot, dels reptes, dels moments i les persones. Aprendre a escoltar i a saber amb quina intenció et diuen i 
tu dius les coses. Tots els aprenentatges m'han fet ser millor persona i per tant, millor infermera.
L'experiència ha estat fantàstica en molts sentits, acadèmica, personal i professionalment.
Recomano 300% l'experiència!! Pel que fa la part acadèmica, crec que és molt enriquidor poder fer la carrera en dos llocs on es treballa tant
diferent, és molt i molt nutritiu. Personalment és enriquidor canviar de país i a més, a un on passen coses tant diferents. Buenos Aires és
una experiència brutal i tot el que hi ha per viatjar als voltants (que també hi ha temps), no es pot explicar amb paraules.



RODRIGO - Grau d’Història (2019-2020)

“Experiencia Renovadora”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La horizontalidad con el profesor, la comunicación entre profesores y alumnos
era mas fluida y recíproca.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Hubieron ausencias de profesores varios días durante la cursada por motivos
de paros y congresos.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Muy positiva. Pude conocer otras formas de vivir, de pensar y de expresarse.
Estudiar afuera te permite ver cómo es al otro lado del mundo, con sus
similitudes y diferencias, enriqueciendo la mente y el espíritu.



NORA - Grau en Infermeria (2019-2020)

“Anima't a perdre't per aprendre més”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Els exàmens és fan orals, es molt diferent. No disposen de base online amb el 
material docent penjat, és prendre apunts de forma més real.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Cap

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Penso que sortir de casa és del millor que he fet mai. Al principi tens por i 
respecte dins teu, i saltes cap allà sense saber que passarà, però el viatge és
molt maco i passi el que passi, t'endús moltes coses apreses. Va ser molt
enriquidor anar a una universitat a Buenos Aires i veure les seves dinàmiques
d'estudi. El que més m'ha aportat però, ha sigut anar a veure món per aquella 
zona. Vam estar 4 mesos a Buenos Aires i després 2 mesos viatjant.



ALBA - Grau en Història (2019-2020)

"Curta però enriquidora en la virtualitat"
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Bàsicament la proximitat dels professors tot i ser eminències en el seu camp. El que 
m'ha agradat més és la dinàmica que tenen les classes, els debats que es formen, ...

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La universitat està plantejada de forma molt diferent, els alumnes tenen molta més
càrrega de lectures i feina a casa, cosa que ha fet que em costés una mica adaptar-
me. En realitat, com que les assignatures que estic cursant m'agraden estic prou
motivada com per fer aquest esforç extra. Ara bé, encara no tinc les qualificacions
així que no puc saber si el meu esforç tindrà la recompensa suficient com per aprovar
l'assignatura.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Penso que sortir de casa és del millor que he fet mai. Al principi tens por i respecte 
dins teu, i saltes cap allà sense saber que passarà, però el viatge és molt maco i passi
el que passi, t'endús moltes coses apreses. Va ser molt enriquidor anar a una 
universitat a Buenos Aires i veure les seves dinàmiques d'estudi. El que més m'ha
aportat pro, ha sigut anar a veure món per aquella zona. Vam estar 4 mesos a Buenos 
Aires i desprès 2 mesos viatjant.



MANEL - Grau en Ciències del Mar
(2019-2020)

"Convenis generals confinats..."

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
He pogut aprendre sobre Argentina i he pogut conèixer professorat
ben format sobre temes d'interès.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Les classes han estat online degut al COVID-19

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Ha estat una experiència interessant, tot i que he estat de 
confinament la major part de la meva estada he pogut conèixer a 
gent i les matèries han estat força interessants.



laura - Grau en Psicologia
(2019-2020)

“Genial”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
És una molt bona universitat, molt més exigent i professional.
Molta atenció i seguiment en tot moment.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La càrrega de treball ha sigut superior que la de la UB.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Genial. Recomano Argentina 100% a tothom. És un país amb gent, 
paisatges i menjar increïble. La UBA és una molt bona universitat.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
(UNSAM)

❖Localitat:  Buenos Aires

❖Semestres:
❑Tardor: Agost a 

Desembre
❑Primavera: Març a 

Juliol

TOP 225



AUSTRALIA
▪ Curtin University (Perth)

▪ Southern Cross University
(Campus Lismore)

▪ University of Melbourne 
(Melbourne)

SOUTHERN CROSS 
UNIVERSITY

UNIVERSITY OF 
MELBOURNE

CURTIN 
UNIVERSITY



❖ Localitat:  Campus Perth (Perth) 

❖ Semestres:

❑ Tardor: Des d’inicis de Juliol

❑ Primavera: Des de finals de Febrer

❖ Certificats (consultar l’Annex a la 
convocatòria-enllaç web Universitat):

- CAE (169 - No skill below169)
- IELTS (6.0 – No less 6.0)

- TOEFL Ibt 68 (Reading&Listening 13; 

Speaking 18; Writing 21)

❖ Accepta certificat EIM?

CURTIN UNIVERSITY
TOP 217
#13 Austràlia

https://goo.gl/maps/brtbp4LnVE72URM6A




NATALIA - Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses (2018-2019)

“Increïble”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
No es necessari anar a les classes teòriques ja que es una universitat
moderna amb càmeres a les classes el que permet als estudiants veure les
classes online. Pots mirar la gravació quan vulguis, les vegades que vulguis.
Recomano anar a les classes pràctiques ja que normalment aquestes no es
graven i és on es posa en pràctica tot el que s’explica a les classes teòriques.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Amb els treballs/ treballs en grup són mes exigents que a la UB.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
La millor decisió que he pres. El destí, la universitat, el sistema. El sistema
educatiu de Curtin i, a Austràlia en general, permet als estudiants treballar i
així poder pagar el lloguer, alhora que estalviar per poder viatjar, tot això
durant l'intercanvi.



CLARA - Grau en Educació Infantil
(2019-2020)

“Una experiència inoblidable”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
M'han encantat les instal·lacions que té Curtin, tot és molt nou i ben cuidat.
També m'han encantat tots els programes i clubs que oferien als estudiants.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
No en sabria dir cap

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Ha sigut una de les millors experiències de la meva vida.



❖ Localitat: Campus Lismore (Lismore)

❖ Semestres:
❑ Tardor: Juliol a Desembre

❑ Primavera: de finals de Febrer a Juny

❖ Certificats (consultar l’Annex a la 
convocatòria-enllaç web Universitat):

✓ IELTS 6.0 (No less band 5.5)

✓ TOEFL Ibt 60 (no less than 17 in writing and
Speaking; Reading&Listening: no less than 11)

✓ CAE

❖ Accepta prova EIM?  ☺

SOUTHERN CROSS UNIVERSITY
TOP 751
#48 Austràlia

https://g.page/southerncrossuniversity?share




LAURA - Grau en Educació Infantil
(2018-2019)

“Viure el món de cap per avall”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Acadèmicament, m'ha semblat curiosa la manera d'organitzar el semestre. S'organitzen per setmanes i, des de bon principi,
ja està programat el temari de cada setmana i en quines setmanes s'entreguen els treballs. Això et permet tenir una
organització mental clara de la quantitat de treball a fer en cada setmana.
A més d'assegurar-se la motivació acadèmica, és un aspecte molt important per a ells ser un lloc d'acollida i d'integració
social, motiu pel qual compten amb un munt de serveis gratuïts de tot tipus: esports, associació d'estudiants, espais de fe
religiosa, serveis de salut mental... Una molt bona mostra d'això és que cada dimecres ofereixen dinar gratuït i música en
directe a la plaça central.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La vida és 100% en anglès. No considero que això sigui negatiu, ja que ha sigut molt significatiu per poder aprendre molt
més anglès.
Un dels grans inconvenients d'Austràlia és que és un país molt gran amb llargues distàncies entre els llocs urbanitzats. Per
exemple, no hi han gaires línies de tren o bus, i és complicat moure's d'un lloc a l'altre o fins i tot dins el propi poble. També
hi ha moltes àrees sense cobertura mòbil.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
El país en si és molt bonic (i gegant i divers) i el nivell de vida és molt més alt del que tenim a Catalunya, és una cultura
semblant a l'europea però més benestant.
Una de les millors experiències acadèmiques que he viscut en un dels llocs més salvatges i extraordinaris del planeta.
Austràlia, essent un país amb poc passat conegut, és un model de societat de futur des d'on m'he pogut qüestionar alguns
dels cànons socials i econòmics europeus. He pogut viatjar per indrets únics i diversos des de la part més tropical al Nord
fins a algunes de les ciutats més acollidores del Sud, passant pel desconegut i desèrtic "outback" australià i llocs de vàlua
planetària com la Gran Barrera de Corall. La Southern Cross University té una qualitat acadèmica i social excel·lent i els
quatre mesos han passat molt més ràpid el que voldria!



ELOI - Grau en Empresa Internacional 
(2017-2018)

“Espectacular”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?

Proximitat amb els professors i flexibilitat.
Pensava que seria molt més difícil l'obtenció del visat. S'ha d'aportar
justificant econòmic i els vols d'entrada i sortida al país.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?

El cost de vida era superior que el de Barcelona.

LA MEVA EXPERIÈNCIA

Una experiència espectacular que enriqueix molt a nivell personal i
acadèmic.
Ho recomano sobretot per conèixer una nova cultura diferent de la
nostra.



ZOE- Grau en Ciències del Mar 
(2019-2020)

“Gran lloc, millor universitat i les persones, insuperables”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Tant la universitat, la residencia i la gent són molt extraovertits, amables i oberts. Qualsevol cosa que necessitis, la 
universitat sempre la veig preparada per ajudar. És una universitat que es preocupa pels estudiants i la seva
estància i experiència aquí que pas notes, són molt acomiadors. La universitat té un equip de la mobilitat
internacional molt impressionant, que té molta experiència en preparar tots els estudiants internacionals per la 
seva estada tant a la universitat com al país, amb moltes activitats divertides i excursions impressionants. Estant
molt ben equipats i preparats.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
De incovenients quasi no n'he vist, simplement que el campus està localitzat a Lismore i potser el sistema de 
transport públic no és el millor, ja que només tens busos als dilluns i dijous a la tarda. Però tot i així, la gent és tan 
amable que és fàcil trobar algú amb cotxe que està preparat per portar-te a on vulguis, especialment un cop hagis
fet amics.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Entenc que és un clixé si dic que és una de les millors experiències de la meva vida però ho considero la veritat. 
Veig l'oportunitat de viatjar a l'altra banda del món i ser tan ben rebuda i acollida com un privilegi enorme. Tant
les persones, la cultura, les vistes, els llocs i el país en sí és únic. He tingut moltíssima sort d'haver pogut vindre, i 
ha sigut un viatge i una experiència que m'ha millorat acadèmicament i com a individu. Canviar radicalment els
teus voltants et fa veure tot amb un punt de vista totalment diferent, i et va avaluar el que realment vols tant en 
la carrera com la vida.



❖ Localitat: Melbourne

❖ Semestres:
❑ Tardor: Juliol a Desembre

❑ Primavera: Febrer a Juny

❖ Certificats (consultar l’Annex a la 
convocatòria-enllaç web Universitat):

- CAE 176 (No skill below169)

- IELTS 6.5  (No band less 6)
- TOEFL Ibt 79 (scores of 21 for writing, 18 

for speaking, 13 for reading&listening)

❖ Accepta certificat EIM? ☺

UNIVERSITY OF MELBOURNE
TOP 41

#2 Austràlia

https://goo.gl/maps/wRdsQPBCi8VMX7d99




JÚLIA - Grau en Empresa Internacional 
(2017-2018)

“Riquesa cultural”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Les infraestructures de la universitat, el ventall d'assignatures que hi ha disponibles i la diversitat internacional d'alumnes i
professorat que hi ha.
La qualitat acadèmia considero que és molt bona; tant pel material acadèmic facilitat, com també pels professors. Totes les
classes teòriques queden gravades i les pots escoltar sempre que vulguis al campus de la universitat (també te les pots
descarregar).

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
És una universitat molt gran, a vegades em donava la sensació que no estava aprofitant totes les oportunitats que
m’oferien.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
La valoració del meu intercanvi és excel·lent. Considero que ha sigut una molt bona experiència a nivell acadèmic, ja que
vaig poder cursar optatives molt interessants com per exemple Neuromarketing, Managing work and your career, Business
ethics... També ha estat una molt bona experiència a nivell cultural, ja que he tingut l’oportunitat de poder conèixer a gent
de tot el món.

Totalment recomanable. Crec que és una gran oportunitat poder estudiar un o dos semestres a l’estranger i recomanaria a
tothom que pugui a fer-ho. Tenir l'ocasió d’estudiar no només a una altra universitat, sinó també a un altre país, t’obre molt
la ment i és una gran oportunitat per conèixer una mica més el món i també a un mateix.

No va ser difícil obtenir el visat. Un cop tens l'aprovació de la universitat d'acollida no et posaran cap dificultat per obtenir-
lo. És car, però és ràpid de tramitar. En un principi pot semblar que sigui un procés llarg i pesat, però acaba sent ràpid i fàcil.



NICOLE - Grau en Antropologia Social i Cultural 
(2018-2019)

“Intercambio muy divertido, lleno de 
actividades y clases interesantes”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?

Universidad con mucha vida social, muy activa. Siempre hay cosas para hacer.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?

Ciudad cara.

LA MEVA EXPERIÈNCIA

Experiencia inolvidable, gente muy social en la universidad. Sí la recomendaría, pero solo si
estás dispuesto a esforzarte y salir de tu espacio de confort. Hace falta para conocer a gente.



LORENA - Grau en Psicologia (2017-2018)

“Una de les millors experiències 
de la meva vida”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?

Tot va ser absolutament genial, a la universitat hi havia molt bon ambient, amb un munt d'activitats
pels estudiants.
Oferien una gran diversitat d'assignatures i el nivell era molt assequible

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?

La veritat és que tot em va encantar.

LA MEVA EXPERIÈNCIA

La universitat estava realment pensada pels alumnes. Et senties part de la universitat, tenies ganes
d'implicar-te... els professors eren bons docents, s'explicaven molt bé i sempre estaven disposats a
resoldre dubtes. A més hi havia grups reduïts i totes les classes es gravaven i penjaven al campus, de
manera que no passava res si algun dia no podies assistir a classe.
Marxar a fer un semestre fora és una cosa que recomanaria a tothom, no només pel que pots
aprendre a nivell acadèmic, sinó per tot el que arribes a créixer com a persona. Van ser uns dels
millors mesos de la meva vida i realment em vaig sentir molt afortunada de viure aquesta aventura.



BRASIL
Universidade Sâo Paulo (Sâo Paulo)

UNIVERSIDAD DE 
SÂO PAULO



❖Localitat: Sâo Paulo

❖Semestres:
❑ Tardor: Agost a Desembre

❑ Primavera: Febrer a Juny

❖Certificats
- B1 Portuguès

- B2 Anglès

❖Accepta prova EIM?

UNIVERSIDADE SÂO PAULO
TOP 151

#1 Brasil

https://goo.gl/maps/8b61S64EtV921FDH7




JOSE MARIA - Grau en Estudis Anglesos 
(2018-2019)

“Brasil perfecte”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?

Tot, és un lloc increïble.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?

- Tema burocràtic.
- Vaig aconseguir allotjament pel meu compte (sense ajuda de la Universitat de destí).

LA MEVA EXPERIÈNCIA

Experiència totalment recomanable, si algú vol anar al Brasil no tingueu por, que és més el
que es parla que el que en realitat hi ha.

- Aprofiteu el país.
- Viatgeu.
- Disfruteu que és una experiència increïble.



PATRICIA- Grau en Economia i Empresa
(2018-2019)

“Una bona experiència”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La quantitat d'activitats que tenen els alumnes per fer allà.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Nomes hi havia dos torns de classes, el de matí començava a les
7'30h fins les 11h, i el de la tarda començava a les 19'30h fins
les 23h.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Una bona experiència que t'ajuda a créixer i a conèixer gent
nova.

Poder fer-ho realment t'ajuda a veure les coses diferents i des
d’una altra perspectiva.



MATTIA Grau en Geografia (2019-2020)

“ Olhares do Brasil”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Els professors, la dinàmica de l'aula, els companys i el 
campus.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La burocràcia

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Molt positiva. He adquirit una nova perspectiva d'una altre
realitat, he conegut una cultura increïble i he après nous
coneixements en geografia.



CANADÀ
▪ Université de Montréal (Montréal)

▪ University of Ottawa (Ottawa)

▪ University of Toronto (Toronto)



❖Localitat: Montreal

❖Semestres:
❑Tardor: Setembre a Desembre

❑Hivern: Gener a Abril

❖Certificats (consultar Annex):
- Les classes són exclusivament en 

francès.

- B2 Francès

❖Accepta prova EIM?

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
TOP 118

#6 Canadà

https://goo.gl/maps/XLhGQXTQ9qvH346C8




JULIA   
Grau de Comunicació Audiovisual

(2016-2017)

“Estudiar el grado de cine en la Université de Montréal
ha marcado un antes y un después”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Canadá fue muy acogedor y uno consigue adaptarse rápidamente. El impresionante Campus digno de película:
bibliotecas prestigiosas, clases a modo de anfitrión, espacios artísticos, gimnasios, bares estudiantiles, jardines… El
trato al estudiante extranjero es muy eficiente y los profesores son bastante flexibles a la hora de adaptar tu
evaluación. Destacan la originalidad de los temarios, la profesionalidad de los maestros y sobre todo la libertad e
independencia del estudiante.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Canadá es cara. Las cosas como son. Hay que ser precavido, principalmente porque en los precios no suele estar
incorporada la famosa tasa canadiense que aparece milagrosamente en el momento de pasar por caja y en cuanto
al idioma, avisada estuve yo de que no entendería nada. La cara de asombro que puse al escucharlos por primera
vez debió ser digna de fotografiar mas no lograba captar absolutamente nada.
El frío una de las mayores preocupaciones para aquellas personas acostumbradas al clima español, pero puedo
asegurar que Montréal está preparado para tales temperaturas.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
El miedo inicial era inevitable. La primera semana se presentó con determinadas dificultades, no obstante, Canadá
fue muy acogedor y uno consigue adaptarse rápidamente.
Eso sí, nunca te olvides de pagar la propina, allí es sa-gra-da. Además, no te emociones si ves una ardilla cruzando
un paso de viandantes, hay una en cada esquina; acabarás saturando tu móvil de videos de este pequeño animal.

Montréal es una de las ciudades estudiantiles por excelencia y posiblemente uno de los sitios más diversos y
completos en los que he estado. ¿Aburrirse? Muy, muy improbable



ANAÏS - Grau de Psicologia 
(2016-2017)

“El fred no atura ni la diversió ni l'augment de coneixement”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Molt bona integració dels estudiants internacionals, amb moltes activitats dirigides per donar a
conèixer la ciutat, el país, la cultura, etc. Moltes oportunitats de conèixer altres estudiants
internacionals.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Requereix estar al dia i manejar una agenda bastant condensada (el semestre és curt i cal estar al
dia).
Cal tenir en compte que si el francès no és llengua materna, requerirà més temps la redacció de
treballs (moltes assignatures requereixen treballs individuals a més dels exàmens).

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Canadà no era la meva primera opció, però després d'haver-hi estat no m'arrepenteixo gens.
Haver sobreviscut l'hivern havent-ho passat tan bé encara em sembla impossible! Els amics
internacionals que vaig fer-me allà encara els segueixo veient arreu del món. El que vaig aprendre
a la universitat va obrir-me els ulls a una realitat diferent, una cultura diferent. Recomanaria
estudiar a l'estranger per la senzilla raó que ens enriqueix com a persones, ens fa tenir una
mentalitat més oberta i ens ajuda a trencar prejudicis envers altres cultures i grups socials. Sortir
de la zona de confort on tenim els nostres amics i familiars a prop per anar 6 mesos o un any a
l'estranger, on ningú no ens coneix, és una aventura que val la pena de viure.



CARLOS - Grau en Dret 
(2018-2019)

“L'alliberació total fora de la zona de confort”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
En primer lloc, el tamany del campus. Tres parades de metro abarquen la seva extensió. Els
edificis de més nous a més vells estan molt equipats. Sobretot els nous amb diverses
opcions de cafeteries, biblioteca, espais de repòs, fonts d'aigua a cada cantonada. És un
estil universitari diferent a l'europeu. A més el campus està connectat per túnels i soterranis
pels llargs i durs hiverns canadencs. A més, el campus en sí té vida, ja que desenes
d'associacions d'estudiants promocionen activitats, xerrades, jornades especials i altres
activitats culturals, esportives i musicals. La pròpia universitat té un cinema/teatre on pots
assistir per un mòdic preu. És una universitat fantàstica.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Dificultat en un primer moment pel canvi d'idioma, però un s'hi acostuma. El sistema
d'avaluació pot variar molt en funció de la carrera. Però normalment són dues tongades
d'exàmens.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
La millor de les experiències universitàries. Et permet conèixer un nou país per complet; la
seva gent, la seva cultura, les seves costums, la seva geografia... però també et permet
connectar amb gent d'arreu que mai hauries somiat. Gent increïble i gent més avorrida que
influeix en tu d'una manera o d'una altra, més o menys intensament



ALINE - Grau en Psicologia (2019-2020)

“Una experiencia increíble y muy enriquecedora ”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Que los exámenes no restaran puntos.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
No he tenido ningún inconveniente.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Ha sido una experiencia muy chula. recomiendo ir a una residencia de estudiantes 
ya que debido al frío se hace mucha vida dentro de los sitios. En un piso de 
estudiantes puedes encontrarte con 3-4 personas con las que no te lleves 
demasiado bien, y vas a pasar mucho tiempo ahí. sin embargo, en una residencia 
tienes la oportunidad de conocer a muchísima mas gente de todo el mundo, y 
nunca te vas a sentir solo. La residencia EVO es la mejor que puedes encontrar, 
tiene todo tipo de instalaciones (gimnasio, piscina, terraza, sala de juegos, 
biblioteca...), la recomiendo al 100%.



❖ Localitat: Ottawa

❖ Semestres:

❑ Tardor: Setembre a Desembre

❑ Hivern: Gener a Abril

❖ Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-enllaç 
web Universitat):

- Francès: DELF B2

- Anglès: 

- FCE (B2) 

- IELTS 6.5 (Writing no 6.5)

- TOEFL Ibt 86 (Writing no less 22)

Faculty of Law: 

- CAE (C1) | Toefl Ibt: 100 (Writing no less: 24)|

- IELTS 7 (Writing no less: 6.5)

❖ Accepta certificat EIM?

UNIVERSITY OF OTTAWA
TOP 279

#13 Canadà

https://goo.gl/maps/DZDXHzRXcgJQRkff6




ARNAU - Grau en Enginyeria Química (2019-2020)

“Noves experiències a l'altra punta del món” 

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La distribució del temari al llarg del curs i l'ús d'activitats al llarg del 
semestre per treballar cada part del temari

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
L'excessiu nombre de treballs en grup i les classes magistrals poc
dinàmiques.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Molt positiva pel país i per l'ambient de la ciutat. No és una gran ciutat
però és molt fàcil teixir relacions gràcies a les activitats organitzades per 
la universitat. L'ensenyament és similar al de la UB però l'experiència val 
la pena



Localitat: Toronto

Semestres:

❑ Tardor: Setembre a Desembre

❑ Hivern: Gener a Abril

Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-enllaç web Universitat):

✓ https://inboundvisiting.utoronto.ca/inbound-exchange/english-
requirements/

✓ Els certificats tenen una validesa de 2 anys.

✓ NO s’accepta CAE ni certificat EIM.

✓ Faculty of Arts & Science (St. George Campus), University of Toronto 
Mississauga (UTM), University of Toronto Scarborough (UTSC), Faculty of 
Kinesiology & Physical , Education, Faculty of Applied Science and 
Engineering,

✓ TOEFL Ibt 89 (minimum 22 on the writing section)

✓ IELTS Academic 6.5, with no band below 6.0

✓ Faculty of Law

✓ TOEFL Ibt 100 (minimum 25 on the reading and writing)

✓ IELTS 7.0 (No band less 6.5)

Accepta certificat EIM?

UNIVERSITY OF TORONTO
TOP 25
#1 Canadà

https://goo.gl/maps/fkLSfzYM1qCJtrWt6




GONZALO- Grau en Física
(2019-2020)

“Noves experiències a l'altra punta del món” 

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Varietat d'assignatures, multitud de clubs i associacions
estudiantils i gimnàs gratuït

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Les distancies dins del campus poden ser molt grans entre classe
i classe, i el fred.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Molt recomanable pel bon ambient, bones assignatures i el 
tresor que suposa tenir un dia de sol a 5 graus .
Hagués estat increible si no hagues estat interrompuda



COLOMBIA
▪ Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

✓ Sede Bogotá
✓ Sede Medellín
✓ Sede Caribe (illa san Andrés. Ideal per 

estudiants de Biologia Marina i Cc del Mar)
✓ Sede Amazonia (ideal per estudiants de 

biologia, ciències ambientals…) 
✓ Sede Manizales
✓ Sede Orinoquia
✓ Sede Palmira

▪ Pontifícia Universidad Javeriana
✓ Sede Bogotá
✓ Sede Cali



❖ Localitat:  Bogotà i altres, segons el campus

❖ Semestres:

❑ Tardor: Juliol a Desembre

❑ Primavera: Gener a Juny

❖ Facultats destacades:

Artes plásticas (Bogotá/Medellín)

✓ Arte #51-100

Arquitectura (Bogotá/Manizales/Medellín)

✓ Arquitectura #101-150

Filología e Idiomas (Bogotá)

✓ Lenguas Modernas #39

Geografía (Bogotá)

✓ Geografia #101-150

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (UNAL)

#2 Colòmbia
TOP 259

https://goo.gl/maps/yZt1JhMM5wgvfy818




CARLA - Grau en Antropologia Social i Cultural  
(2019-2020)

“Un mes productiu abans del confinament ”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
L'ambient i la capacitat dels estudiants per reivindicar i formar part de 
l'acadèmia.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Vaig estar poc temps, per tant no vaig arribar a tenir inconvenients.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
La valoració que faig de l’experiència es molt positiva, fins i tot tenint en 
compta el confinament. L’intercanvi és una molt bona oportunitat per 
conèixer un país estranger, fer amistats i conèixer nous punts de vista en 
quant a la formació acadèmica. A més, a nivell personal, l’intercanvi
d’ajuda a conèixer-te millor, a retrobar-te amb tu mateix i a créixer com
a individu Sens dubte es una experiència que tornaria a repetir.



❖ Localitat:  2 campus:

-Campus Bogotà

-Campus Cali

❖ Semestres:

❑ Tardor: Juliol a Desembre

❑ Primavera: Gener a Juny

❖ Facultats destacades:

Arte

✓ Arte y Diseño #151-200

Arquitectura y Diseño

✓ Arte y Diseño #151-200

Comunciación y Lenguaje

✓ Lenguas Modernas #101-150

Filosofía

✓ Filosofía #151-200

PONTIFÍCIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

TOP 426
#4 Colòmbia

https://goo.gl/maps/8qmX5gGj1BUWXstd8
https://goo.gl/maps/fXATGTXtuvMp3mkj7






CÈLIA - Grau en Ciències Ambientals (2018-2019)

“No pensava que ploraria tant per tornar”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La Javeriana és una universitat amb un campus ple de vida i moviment, amb
instal·lacions molt xules, entre elles la biblioteca tan gran que al seu interior té
cafeteries, terrasses, sales amb sofàs, coixins, TVs....

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Res en especial

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Ha estat una experiència increïble, que tornaria a repetir sense pensar-m'ho.
Conèixer un lloc nou, tu sola, conèixer tanta gent nova que passa a formar una
part tan important de la teva vida, es converteixen en família... La universitat et
permet conèixer una altra visió completament diferent dels teus estudis. Viatjar...
Vas amb ganes de menjar-te el món, i tornes amb aquestes ganes multiplicades!

Sense pensar-s'ho, s'ha de fer. Abans de marxar no valores realment tot el
potencial d'un intercanvi, perquè no ho coneixes. Si ho poguéssim sentir
anticipadament, totes marxaríem.



LINA MARIA - Grau en Història de l’Art 
(2018-2019)

“UN SOMNI”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La seva bona gestió del procés d'intercanvi i les facilitats que tens per fer
qualsevol cosa dintre de la mateixa. Fan moltes activitats, no nomes pels
estudiants d'intercanvi sinó per tota la gent de la universitat. Pots gaudir de
moltes coses en les seves instal·lacions, des d’agafar bicis gratis, o assistir a
classes de música o dansa de la universitat gratis, fins assistir als concerts que es
fan a la universitat, o les prestacions de la biblioteca.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Es difícil conèixer gent dins de la propia Universitat, és a dir, estudiants
colombians.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Es totalment enriquidor en qualsevol sentit, sortir d'allo que veus cada dia i
expandir els teus coneixements. Coneixer nova gent i noves coses estimula la
teva ment i sents que creixes i que el mon es molt mes ric del que sempre has
vist. Aprens de la resta de gent i creixes tu tambe com a persona.
HO RECOMANO MOOOOOLT!



BERTA- Antropologia Social i Cultural 
(2018-2019)

“Experiència inoblidable”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?

Una universitat molt complerta. Moltes activitats culturals per complementar
l'educació reglamentada. Molta diversitat d'assignatures i matèries molt
interessants.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?

Molta càrrega de feina. No és difícil, però cal ser molt constant amb la feina.

LA MEVA EXPERIÈNCIA

Molt bona. Bogotà és una ciutat molt interessant i la uni és bona.



COREA DEL SUD
▪ Postech University (Pohang)

▪ Soongsil University (Seül)



❖ Localitat: Pohang

❖ Semestres:
❑ Tardor: Setembre a Desembre

❑ Primavera: Març a Juny

❖ Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-
enllaç web Universitat):

- CAE

- IELTS 6.0

- TOEFL Ibt 79

❖ Accepta certificat EIM? 

POSTECH UNIVERSITY
TOP 77

#6 Corea del Sud

https://goo.gl/maps/aeoqk3URn7Nryv3z7


❖Localitat: Seül

❖Semestres:
❑ Tardor: Setembre a Desembre

❑ Primavera: Març a Juny

❖Certificats:
❖ B2 en anglès

❖Accepta certificat EIM?

SOONGSIL UNIVERSITY 
TOP 271-280
in Asian University 

Rankings

https://goo.gl/maps/ZALmYRUU11BYXp338






MARC - Grau en Estudis Anglesos 
(2016-2017)

“Corea, preciós país i gent amable”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
El que més em va agradar va ser tenir-ho tot al voltant de la universitat. Botigues, restaurants,
cafeteries i òbviament tots els equipaments acadèmics estan a menys de 5 minuts caminant.
Al arribar a la universitat d'acollida et posen en contacte amb una estudiant d'allà que t'ajudarà
amb tot el que pugui/faci falta.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Si no parles l'idioma o com a mínim saps llegir-lo es difícil moure's per allà. Tot i que esta tot
senyalitzat amb lletres romanes, els coreans no tenen un gran coneixement de la llengua anglesa.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
En general la meva estada va ser molt agradable. En part, per la càlida benvinguda per part de
professors i alumnes, i també per les ganes que personalment tenia de passar un temps vivint a
Corea.

La universitat de Soongsil és una universitat petita amb comparació a les grans universitats que hi
ha repartides per la ciutat de Seül, però no per això de menys nivell. Vaig aprendre un munt de
coses que mai hagués pogut aprendre si no hagués tingut aquesta oportunitat.

La experiència de viure en un lloc tan remot i tan diferent al nostre, és sense cap mena de dubte,
una experiència inoblidable.



POLA - Grau en Comunicació Audiovisual 
(2019-2020)

“Marxar a Corea m'ha deixat ser qui sóc en el moment que sóc”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
M'ha agradat molt el fet que l'universitat es troba relativament al centre de Seoul (relativament
perquè Seoul es MOLT gran), però de totes formes, quan estàs al campus i als entorns d'aquest, 
sents que estas lluny de tota la gentada i tot està molt preparat per estudiants, ja siguin coreans
com internacionals.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
A la residencia no hi ha cuina. I són bastant estrictes amb els horaris en els que has d'estar a la 
teva habitació. Tampoc em va agradar que hi hagi una separació tant forta entre nois i noies, 
fins al punt que els teus amics de l'altre genere mai podran trepitjar la teva habitació. Tot té 
relació amb la residencia.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Valoro la meva experiència de forma tant positiva que la paraula positiva se'm fa petita. He fet
amics que em duraran tota la vida, he crescut com a persona, des de diferents punts de vista: 
m'he trobat sola al mig d'un pais on tothom parla una llengua amb un altre alfabet, m'he sentit
sola i lliure a la vegada. Lliure de fer el que et ve de gust quan et ve de gust en un espai que es 
troba per descobrir. He aprés no només de la cultura Coreana, però de Mèxic, de Holanda, de 
França, d'Alemanya...
No cambiaria aquest any per res del mòn, tot el que m'ha ensenyat, tot el que he pogut
descobrir, ho recordarè sempre.



COSTA RICA
Universidad de Costa Rica (San José)



❖Localitat:  San José

❖Semestres:
❑Tardor: Agost a Desembre

❑Primavera: Març a Juliol

❖Facultats destacades:
❖Escuela de Lenguas Modernas

✓ Lenguas Modernas #251-30

❖Facultad de Ciencias Agroalimentarias
✓ Agricultura y Silvicultura #251-300

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
TOP 571
#1 Costa Rica

https://goo.gl/maps/6bwdXbmYynzCzzVe7






CARLOTA - Grau en Belles Arts
(2017-2018)

“Un canvi de vida” EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
M'ha sorprès com d'implicat està el professorat amb l'alumnat, com es coneixen entre professors i alumnes i
el vincle que s'estableix més enllà de les classes. Les classes al ser més reduïdes, permet que hi hagi més
possibilitat de debatre i conèixer-nos entre tots.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Realment cap.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Experiència enriquidora en tots els nivells. Ha estat l'experiència més intensa i enriquidora a nivell emocional
i espiritual que he viscut mai, ja fos per marxar de casa per primera vegada, ja fos per empoderar-me de mi
mateixa i per fi decidir creuar l'Atlàntic en busca d'alguna resposta més enllà del que podia trobar en la meva
zona de confort i la meva rutina, ja sigui per l'acolliment tant càlid que vaig rebre per part de la cultura tica i
la gent que em va acompanyar i rodejar durant tots aquests mesos. No puc sentir-me més agraïda per haver
pogut viure en primera persona una experiència tant renovadora. De les coses més sanadores que vaig veure
malgrat viure a San José va ser la natura exuberant que hi ha a tot Costa Rica, sento que la connexió que vaig
poder establir amb el clima, la natura que m'envoltava i la gent va ser el que va marcar la diferència.

Recomanaria profundament permetre's la oportunitat de viure allò que sempre t'ha encuriosit o que tant
has somiat, ja sigui anar a viure a una ciutat ja sigui marxar lluny del teu país per una necessitat més
existencial. Costa Rica està ple de contrastos, d'amor i violència en alguns casos, de profunda exuberància i
riquesa i de pobresa a la vegada. Si tens ganes de conèixer centre-amèrica, la seva gent, el seu menjar, la
seva cultura, no dubto que costa rica és un lloc preciós on permetre's viure aquesta experiència. Més segur
que altres països de centre-amèrica, una mica més car, i amb influència gringa.



CLARA- Grau en Biologia 
(2019-2020)

“La pura vida flueix a Costa Rica ”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La benvinguda. Els estudiants voluntaris de la UCR van se molt amables amb
tots els internacionals i vam poder gaudir dactivitats uniques que ens van 
ajudar molt a conèixens entre nosaltres.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La comunicació online amb professors i alumnes un cop la Universitat va 
haver de tancar per la pandemia.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Va ser una curta però molt intensa experiencia, tot i que al principi costa 
acostumar-s'hi, Costa Rica es un país molt obert i amb milers despais naturals
per descobrir impressionants i únics al món. L'únic problema és que vaig
haver d'abandonar l'experiència massa aviat per culpa de la situació familiar 
deguda a la pandèmia de la COVID19.



LAIA - Grau en Biologia
(2019-2020)

“Un any en què el descobriment, la novetat i 
els aprenentatges són rutina ”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Estava cursant biologia i em van agradar molt les sortides de camp i els grups
reduïts a classe.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Al principi em va costar entrar en la dinàmica de treball de la universitat i no 
acababa d'entendre què demanaven els professors, com avaluaven el que 
feia.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Ha sigut un any 10! Tot i la situació complicada del covid19 el segon
semestre, vaig poder conèixer molt el país i en general aprendre molt cada 
dia que passava, de mi i de les persones que coneixia. Les pràctiques
professionals van ser una experiència que mai oblidaré, ja que vaig poder 
conviure amb una comunitat de la Península de Osa i vaig aprendre
moltíssim. La universitat em va motivar molt acadèmicament i els estudiants
van ser super acollidors.



ESTATS UNITS 
D’AMÈRICA
▪ State University of New York   (Oswego)

▪ University of California (9 campus a 
escollir 1)

▪ University of Pennsylvania (Filadèlfia)

▪ Northeastern University (Boston)



❖Localitat: Oswego

❖Semestres:
❑Tardor: Agost a Desembre

❑Hivern: Gener a Març

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-enllaç web 
Universitat):

- IELTS 6.0

- CAE

- TOEFL Ibt 71

❖Accepta certificat EIM?

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
TOP 400
#50 in Regional 

Universities North

https://goo.gl/maps/rdFiSFw2QFavraTq9


AMANDA - Grau en Ciències Biomèdiques 
(2018-2019)

“El somni americà”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
És un campus molt a l'estil americà. És completament diferent al que estem acostumats
a Barcelona i, l'experiència de viure en un lloc així durant un temps, és molt
recomanable. La majoria de professors estan disposats a ajudar-te amb qualsevol cosa,
el que et fa sentir molt ben acollit.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
El fet de ser estudiant d'intercanvi et posa en una situació "d'inferioritat" respecte la
resta d'estudiants de la universitat, el que suposa una dificultat a l'hora d'escollir i
matricular-te a les assignatures que has de cursar. Moltes posen problemes a l'hora de
registrar-te i has de contactar amb els professors, reunir-te amb ells, etc. i a vegades no
pots entrar a totes les classes que voldries, a més de que fins que no arribes aquí i ho
has gestionat tot no pots tenir planificat el teu horari.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Aquesta aventura m'ha permès conèixer a gent increïble d'arreu del món, conèixer
noves cultures i estils de vida, viatjar i conèixer llocs nous, ampliar els meus
coneixements, millorar el meu nivell d'anglès, etc. Ha estat realment una experiència
que m'ha canviat la vida i que m'ha omplert de moments i records que no oblidaré mai.
Estudiar als Estats Units, o si més no a l'estranger, és una experiència que recomanaria
viure a tothom. Crec que és la millor manera de completar uns estudis universitaris, i
que val molt la pena només per la quantitat d'experiències positives que t'aporta. A
més, és una gran oportunitat per fer amistats noves i aprendre molt.



REBECA - Grau en Estudis Anglesos
(2018-2019)

“Un punt d'inflexió en la meva
experiència acadèmica”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
L'equipament en general, tecnològic, arquitectònic, etc., m'ha sorprès en qualitat i quantitat. El
campus està dotat per a cobrir tota mena de necessitat acadèmica. La biblioteca m'ha encantat.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La càrrega de treball ha estat un obstacle el qual pot significar una barrera difícil per a segons qui.
Tenint en compte que, com a estudiants internacionals, havíem de viure en una de les residències al
mig del campus, la vida està enfocada a estudiar i treballar un cop t'hi acostumes. Finalment, també
s'ha de valorar que el semestre de primavera és el més fred! Durant els primers dos mesos vam patir
unes nevades terribles, fins al punt que algun dia van cancel·lar les classes i tot.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Aquesta experiència, com diu el títol, ha estat un punt d'inflexió en la meva carrera. Sento que he
millorat en moltíssims aspectes, en l'anglès, en l'eficàcia de treball, en la redacció, etc. Tanmateix, he
pogut viatjar a diverses ciutats tant dels Estats Units com del Canadà. Jo, com a fanàtica de viatjar i de
conèixer noves cultures, he gaudit d'aquest avantatge al màxim. A més, he conegut a gent d'arreu del
món, amb algunes de les quals espero mantenir el contacte per sempre. En general, aquest semestre a
Oswego ha estat magnífic i repetiria sense dubtar-hi un segon!

Recomanaria aquesta estada 100% a estudiants que voldrien experimentar el tipus de vida a un
campus americà, estudiants disposats a millorar acadèmicament, estudiants amb inquietuds culturals i
socials. SUNY Oswego és una universitat amb un gran nivell i amb moltes possibilitats per a tothom.



❖Localitat: 9 Campus a escollir-ne un

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-enllaç web 
Universitat):

✓ IELTS (6.5 - 7.0)*

✓ TOEFL Ibt (80-83)*

✓ CAE / C1 Advanced (mínim B)

*en funció del campus. No són vàlids 
aquells certificats IELTS o TOEFL que tenen més 
de 2 anys

❖Accepta prova EIM?

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
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TOP 416

TOP 112

TOP 152

TOP 210

TOP 36

TOP 449

TOP 800
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HELENA - Grau en Comunicació i Indústries 
Culturals

(2016-2017)
UCBerkley

“Un any que durarà sempre”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Molt bona qualitat acadèmica amb classes molt completes, campus virtual
molt elaborat i amb molts materials, atenció del professors boníssima.
El que més m’ha agradat ha sigut, sens dubte, la vida al campus.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Molts papers

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Boníssima! Una experiència molt important a la meva vida, que m'ha canviat
com a estudiant, com a professional i com a persona. És una oportunitat
única i molt gratificant. Creixes molt acadèmicament, però també
personalment.



GUILLERMO - Grau en Física (2017-2018)
UCBerkeley

“Em va canviar la manera de viure la vida” 
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La vida de campus americà.
L'atenció per part del professorat i de l'administració de la universitat
Qualitat bona del professorat

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Dificultat mitja-alta, però amb una càrrega de feina molt elevada.
Per obtenir el visat vaig haver d'anar a Madrid. No va ser complicat el fet
d'obtenir-lo, però sí el procés. Vaig haver de demostrar que em podia
permetre l'estada mostrant informació bancària.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
És una experiència única que va treure el millor de mi, tant acadèmicament
com personalment.
La recomano 200%, mai tindràs una oportunitat de crèixer tan bona com
aquesta.



GUILLEM - Grau en Matemàtiques
(2017-2018)

UCDavis

“Experiència espectacular!!”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
En general, els estudiants tenen molt més clar per què estudien, i tenen una visió més clara del seu futur professional. En 
general, tenen més iniciativa. A la universitat vaig poder participar en clubs on vaig conèixer gent amb interessos professionals
/ acadèmics alineats amb els meus.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Tinc molt poques queixes. Els únics inconvenients serien:
1. Trobar allotjament és complicat i, en general, car. La universitat d'acollida no dona cap tipus d'ajuda per trobar-lo i t'has
d’espavilar.
2. El sistema de matriculació d'assignatures és una mica estrany. Les assignatures populars s'omplen molt ràpidament, i és
molt probable que tots els grups estiguin plens (i amb llargues llistes d'espera) quan comenci el període de matriculació per 
alumnes d'intercanvi. A moltíssims alumnes d'intercanvi ens va passar que no vam poder fer les assignatures que volíem fer i 
havíem acordat convalidar Learning Agreements de la UB. Vaig agrair la flexibilitat i comprensió des de la UB, ja que em van 
permetre convalidar assignatures alternatives.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
1. Em va permetre conèixer com funciona el sistema universitari americà. Crec que és molt positiu veure com s'enfoca
l'experiència acadèmica, i veure com els estudiants tenen, en general, una actitud força diferent a la que acostumava a veure a 
la UB (més iniciativa, més 'direcció professional').
2. Oportunitat de conèixer moltíssima gent internacional, amb la qual encara mantinc el contacte.
3. Oportunitat de descobrir Califòrnia i viatjar de forma relativament econòmica. Hi ha moltíssims parcs naturals/ciutats
espectaculars!
4. En general, em sembla molt positiu a nivell personal viure durant uns mesos a un país estranger. T'obliga a espavilar-te i 
'créixer'!
5. En general, em va donar l'oportunitat de conèixer una mica els Estats Units des de dins. Penso que això és molt valuós! Pot
ajudar a entendre el país, la seva política, etc. amb una mica més de profunditat.



TOMAS - Grau en Física (2017-2018)
UC Santa Barbara

“Evolució a tots els nivells”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Pel que fa a la facultat de física, vaig trobar que el nivell era molt alt. El nivell
dels estudiants era molt competitiu i el professorat estava molt entregat a
l'hora d'ensenyar-nos. La qualitat de les assignatures era molt bona, així com
els laboratoris per a fer pràctiques.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Cap inconvenient.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
10/10. Gràcies a la UB per a donar-me aquesta oportunitat d'anar-me a UC
Santa Bàrbara. És una experiència que m'ha fet créixer en tots els aspectes i
em sento afortunat d'haver-la pogut gaudir. Ha estat un any totalment
diferent a qualsevol any de la meva vida; sento que he millorat.



NA - Grau en Comunicació i Indústries Culturals
(2017-2018)
UCBerkeley

“Treball, esforç, valors i resultats”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
L'oportunitat d'aprendre, no només a nivell acadèmic sinó també a nivell social, cooperatiu i de
valors. La recomanaria indubtablement per a aquelles persones que busquen una estada acadèmica
de qualitat i que vulguin eixamplar el seu currículum. També a aquelles persones que vulguin
aprendre i immergir-se en l'àmbit dels valors socials al bressol del moviment per a la llibertat
d'expressió, que continua tenint aquest aspecte molt present.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Cal ser conscient de les hores de feina que es requereixen per anar al dia. M'hauria agradat ajuda a
l'hora de triar les classes, perquè cal saber com fer-ho per no tenir una càrrega acadèmica massa
pesada.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
L'experiència ha superat amb escreix les meves expectatives. No només he après un nou sistema i
enfocament acadèmic, sinó també un sistema de valors per implicar-me en allò que m'interessa,
com ser una bona cooperant, com enfrontar-me a noves experiències i creuaments culturals. He
après a valorar i entendre la diversitat única de l'ambient de UC Berkeley en el marc d'un país com
els Estats Units i a desenvolupar-me en una atmosfera internacional i alhora local molt rica. A nivell
acadèmic, cal preparar-se per unes exigències molt altes, a nivell de la millor universitat pública del
món; per això és important portar la feina al dia i que el marc acadèmic sigui principal en
l'enfocament de l'estada. Finalment, la meva experiència es va poder allargar amb un període de
pràctiques durant l'estiu, la qual cosa va ser també molt enriquidora i recomanable.



JOEL - Grau en Dret (2017-2018)
UCBerkeley

“Un semestre a Califòrnia, una experiència per a tota la 
vida”EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?

Paradigmes acadèmics nous i inspiradors, molta varietat de matèries i àrees, interdisciplinarietat, existència
d'una comunitat activa...

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Ritme de la vida a Estats Units, nivell de vida substancialment més elevat (inclòs l'habitatge), existència de
pobresa i desigualtat evident (homeless)...

LA MEVA EXPERIÈNCIA
La meva estada a la Universitat de Califòrnia a Berkeley (Fall 2017) va ser una experiència extraordinària
que em va obrir nous horitzons en un moment clau com el final de carrera. Hi vaig cursar quatre
assignatures (16 units) que únicament pogués cursar allà, les quals anaven des de la història dels
afroamericans fins l'emancipació fins els fonaments del feminisme transnacional. La càrrega lectiva era
elevada, però el sistema d'aprenentatge dinamitzava el procés i t'empenyia a pensar per tu mateix de
forma crítica. San Francisco és una ciutat magnífica que té molt a oferir i es troba tan sols a 25-30 minuts de
trajecte - sortir de festa per Castro, veure la posta de sol a Mission Dolores Park o creuar el Golden Gate
amb bicicleta són només alguns dels plans disponibles.
Recomanaria 100% a tothom que tingui l'interès i la possibilitat material d'assistir a qualsevol dels campus
de la Universitat de California. L'experìencia de viure a un altre país, viatjar, adaptar-t'hi lingüísticament...
és un regal que val la pena aprofitar. El conveni general de la UB amb aquesta institució facilita que no
s'hagin d'abonar les sumes desproporcionades que els estudiants regulars han d'ingressar per a poder
gaudir d'un nivell educatiu molt elevat. En el meu cas personal, recomano venir a Berkeley perquè reuneix
un molt alt nivell acadèmic i un entorn envejable com el de la Bay Area i l'estat de Califòrnia en general



JOAQUIM - Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses
(2018-2019)

“Experiència acadèmica i vital increïble”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La diversitat del campus i la implicació dels professors amb els alumnes

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Els alumnes són molt competitius ja que les notes es curven depenent de la mitja del
curs

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Molt positiva, el campus és molt divers i amb moltes facilitats i recurs per a l'alumnat.
És una gran oportunitat per a estudiar a un campus de reconegut prestigi
internacional amb estudiants de tot el món.



LUCAS - Grau en Administracíó i Direcció 
d’Empreses
(2018-2019)

UC Santa Barbara

“Experiència a un campus de California, EEUU”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La situació de la universitat.
L'ambient tant de treball com social
Hi ha moltes opcions d’allotjament, ja que el poble on està situat la universitat és en
un 99% per estudiants

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
El cost de vida era superior que el de Barcelona.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Altament recomanable, t'emportes l’essència del que és un campus als EEUU i fas
amics de tot arreu del món. Adquireixes una visió més global de la manera d'estudiar i
viure arreu del món. És la millor experiència internacional per estudiar que es pot
tenir.



MARTINA - Grau en Comunicació i Indústries Culturals
(2018-2019)

UCSanta Barbara

“Excel·lent”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Professorat molt professional i amb molta carrera acadèmica. La majoria dels
professors son exigents però t'ajuden a entendre la matèria. Assignatures molt
variades i interessants, molt recomanable, tot i que cal fer molta feina i, en general,
són exigents.
El campus és impressionant, té totes les facilitats que un campus pot tenir, molt bon
ambient de treball i professorat molt preparat.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
En algunes ocasions, massa càrrega de treball.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Estada excel·lent i immillorable, el campus és espectacular i les assignatures també.
Els estudiants són molt oberts i sociables, i més si no ets d'aquí. T'ajuden en tot el que
necessites i et fan sentir com a casa.
La recomano 100%. Ha sigut un any inoblidable amb gent impressionant i amb una
experiència acadèmica molt enriquidora.



ELENA - Grau en Estudis Anglesos (2018-2019)
UCSanta Barbara

“9 mesos de treball i descobriment personal”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Professores i professors molt bons. Dinàmica molt diferent a la que trobem aquí. Es
recomana anar a les sessions de dubtes als despatxos.
Tambè la dinàmica de la universitat i la multiculturalitat dels estudiants

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La quantitat de feina, de vegades és complicat fer quelcom no relacionat amb
aspectes acadèmics.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Experiència molt i molt bona. Ho recomenaria, però també és possible endur-te una
experiència diferent depenent d'on vagis a viure, la gent que coneguis, les
assignatures que fagis, etc



GABRIEL - Grau en Matemàtiques (2018-2019)
UCBerkeley

“Lothlorien: un any ple d'amistats”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La recomanaria 100%. Et canvia molt com a persona. Et fa reflexionar sobre tu
mateixa i sobre les amistats fetes i les que queden per fer. També et fa tenir un punt
de vista diferent de la teva vida a Barcelona. Aprens moltíssim i estàs exposada a
temes i situacions que a Barcelona no hi són.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Tenen una manera diferent d'escriure redaccions i redactar treballs, i va suposar un
petit inconvenient al principi.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
És una experiència inoblidable que tothom hauria de poder viure. No és mai com
l'esperes, és molt millor.



ANAÏS - Grau en Nutrició Humana i Dietètica
(2018-2019) 
UC Berkeley

“University of Berkeley: una experiència de creixement 
acadèmic i personal”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
En general, m'ha agradat molt la bona organització de la universitat i el fet de poder haver estudiat durant un any en un sistema
educatiu molt diferent al que he estudiat durant tota la vida. Gràcies a l'enfocament de les assignatures, he millorat habilitats
com la participació a classe i la realització de presentacions orals.
M'ha agradat molt la organització com a campus, on tots els edificis de diferents graus estan en una mateixa zona, envoltada de
molts espais naturals i amb una gran varietat de recursos, incloent moltes biblioteques, les quals estan molt ben equipades.
També m'ha fascinat la gran varietat cultural de Berkeley, doncs he pogut interaccionar amb estudiants de cultures molt
diferents. A més, Califòrnia és un estat amb llocs que val la pena visitar i he tingut la oportunitat de poder visitar alguns destins
com Lake Tahoe, Yosemite National Park, San Diego, Santa Cruz...

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La principal desavantatge ha estat el preu desorbitadament alt de Berkeley, especialment pel que fa a l'allotjament. A més, un
altre aspecte a destacar és la seguretat, doncs freqüentment es produeixen robatoris i violacions i, a més, hi ha una gran
quantitat de vagabunds als carrers, especialment al "downtown", de manera que en certes situacions m'he sentit vulnerable.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Després d'aquesta experiència he crescut, no només a nivell acadèmic sinó també a nivell personal. He tingut la gran sort de
poder estudiar en una de les millors universitats del món, on he interaccionat amb professors que inspiren, que mostren la
passió per la seva professió i que promouen la interacció i participació a classe, fet fonamental per desenvolupar habilitats de
comunicació en els estudiants. Mirant enrere, jo abans gairebé mai participava a classe i tenia pànic a les presentacions orals.
Després d'aquest any a la universitat de Berkeley he participat activament en totes les meves classes i he millorat molt les meves
habilitats i la meva seguretat al realitzar presentacions orals (i encara més, tenint en compte que totes han estat en anglès!)



ALEX - Grau d’Administració i Direcció
d’Empreses
(2019-2020)
UC Berkeley 

“GENIAL!”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
L'aplicació al món real es força superior a la de la UB.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Cap.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Experiència molt enriquidora tan lo professional com
personal



ALBERT - Grau de Física
(2019-2020)
UC Berkeley 

“California physics!”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La cultura i el campus.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
El desavantatge respecte la resta d’estudiants d’allà (ja a 3r, 4t) per
la seva familiarització amb la forma d’estudiar i avaluar allà.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
L’experiència ha estat molt bé. Tot i que acadèmicament no em va
anar tan bé, ja que només vaig acanar cursant 3 de les 5 que faig
normalment, crec que va valdre la pena.



ONA - Grau de Biologia
UC Berkeley (2019-2020)

“Una immillorable vida californiana”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La quantitat de gent internacional i la bona organització, així com la
passió per els esports i tot el que té a veure amb la universitat

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La competitivitat.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Espectacular. Aprens a estar sol i a organitzar-te la teva vida sense
deixar de fer vida en grup i activitats molt diferents.



FRANCESCA - Grau de Biotecnologia
(2019-2020)
UC Berkeley 

“Experiencia americana 100%” 

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La gran varietat d’activitats que s’ofereixen per tots els estudiants, i
la vida universitària d’allà.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
El menjar

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Una gran experiència, que m’ho he passat molt bé, he après a viure
fora de casa i no he parat de fer coses tot el dia. Ha estat molt fàcil
fer amics i són de tot el món.



GUILLERMO  - Grau d'Empresa Internacional
(2019-2020) 
UC Berkeley 

“El mejor año de mi vida en UC Berkeley. ” 
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La gente. Vas a conocer a gente de absolutamente todos los rincones del mundo. Pero no solo eso, sino gente que
cuando te cuentan sus historias te podrías pasar horas y horas solo escuchando la cantidad de cosas que han hecho y
que han vivido. Personas que son líderes y auténticos genios en su rama de estudio, personas que han montado
empresas ya a los 20 años, que han hecho prácticas en las mejores multinacionales... Básicamente la élite académica
conglomerada en un mismo sitio.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Quizás diría que el mayor inconveniente es el dinero. Berkeley esta tocando con San Francisco y con Silicon Valley, por
lo que los precios son altísimos. Hay que pagar prácticamente por todo.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Este año en UC Berkeley ha sido el mejor año de mi vida, tanto personalmente como académicamente. Todo aquello
que has visto en las películas, y que te imaginas que es completamente utópico y surrealista, pues es todo cierto o
incluso mejor. Tuve la fortuna de que más allá de estar en una de las mejores universidades del mundo, estaba en
Haas School of Business, la facultad de negocios de Berkeley, con una reputación incluso mejor que la de la propia
universidad. Los profesores son todo en lo que puedes haber soñado a lo largo de tu vida; auténticas eminencias en
sus campos, amables, con ganas de enseñar y sobretodo de que aprendas... En fin, podría seguir horas y horas
alardeando sobre ellos. Solo con decir que tuve al ex Secretary of Labor de los Estados Unidos como profesor en una
de mis clases ya lo digo todo. Sin embargo, el elemento diferencial y que ha marcado sobretodo esta experiencia para
mi, ha sido la gente que he podido conocer. Ahora mismo me atrevería prácticamente a decir que tengo un amigo
como mínimo en cada lugar del planeta Tierra. El nivel de diversidad en Berkeley es algo insólito, nunca visto. Para
mayor INRI, no son simplemente personas de absolutamente todos lados del mundo, sino que son las personas más
inteligentes que has conocido jamás. En Berkeley, en cada conversación que mantengas, te encontrarás en un mundo
nuevo de opiniones, perspectivas, y conocimiento insaciable.



Nuria - Grau em comunicació audiovisual
(2019-2020) 
UC Berkeley 

“Descobriments”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Els estudis són molt pràctics.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Vam haver de marxar pel Covid-19.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
L'experiència ha estat un descobriment de moltes coses. Ja havia estat als Estats
Units dues vegades abans, però ara he conegut moltes més coses que només pots
arribar a coneixer si vius l'experiència al 100% present i conscientment. El dia a dia no
és mai el mateix que quan estem de viatge a un lloc en concret, i això m'ha fet veure
moltes coses, positives i negatives, del país que no havia vist abans.



IGNASI- Grau en Llengües i Literatures Modernes
(2019-2020)

“Califòrnia literària ” 

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
L'ensenyament, o sigui, com eren les classes i els tallers, la disponibilitat dels
professors, el campus (verd, ple de bicicletes, enorme -no te l'acabes), la
ciutat (tothom va en bici a tot arreu)

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
L'allotjament. Primer costa molt de trobar-ne i després és molt i molt car.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Excel·lent. Molt recomanable. La qualitat acadèmica és excel·lent. Vaig
quedar molt satisfet dels professors, amb uns currículums extraordinaris, i
amb unes habilitats remarcables i amb un interès pels alumnes que s'agraeix.
Tots eren bons i treballaven per a ajudar-te, i vaig tenir la sort de tenir-ne dos
destacaven encara més, corresponent a l'ideal que jo tinc en ment com a
mestre.



Carlos - Grau en comunicació i indústries culturals
(2019-2020)

“No ho canviaria per res” 
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
M'ha agradat el fet de poder escollir diverses assignatures de
departaments diferents i poder experimentar-ho tot en un mateix
campus que es enorme i preciós.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Al principi s'ha de fer molt papereig i molts "trainings" pels quals t'has
d'espavilar tu sol.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Per mi l'experiència ha estat excel·lent i no la canviaria per res.
Personalment es algo amb el que havia somiat des de petit i no m'he
endut cap decepció m'es enllà de no haver pogut acabar l'any allà per
culpa del covid.



❖Localitat: Filadèlfia

❖Semestres:
❑ Tardor: Inici Agost

❑ Hivern: Inici Desembre

❖Certificats (consultar requeriments a l’Annex 
a la convocatòria- web Universitat):
✓ IELTS 7.5

✓ TOEFL Ibt 100

❖Accepta prova EIM?

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
TOP 16
#10 EEUU

https://goo.gl/maps/XeX5tFMrMN9UroLH6


ROBERTO RAFAEL - Grau en Administració i Direcció
d’Empreses
(2016-2017)

“Literalmente una de las mejores universidades del mundo”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La carga de trabajo ha sido buena.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Nada.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
La libertad de la universidad a la hora de elegir asignaturas. Allí son
los mismos alumnos los que eligen qué cursos estudiar, pudiendo así
simultáneamente aprender sobre matemáticas, filología, biología...



ELISABET- Grau en Ciències Biomèdiques 
(2016-2017)

“Sigueu valents, aquest és el meu únic consell
pels estudiants que esteu pensant en demanar una mobilitat” 

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Penn m'ha fet conèixer-me i conèixer estudiants d'arreu del món, amb mil maneres diferents de
viure la vida.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Res.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Vaig arribar a Penn a meitats d'agost de l'any passat, i res em faria pensar en els deu mesos que
em venien. Ha estat un viatge increïble, ple de moments i vivències d'aquelles que no
s'assemblen a cap altra, que ets incapaç d'explicar.
Riureu, plorareu, estudiareu, pensareu, us moureu i viureu com mai ho heu fet. De manera
excepcional, ja que aquestes oportunitats venen i se'n van, però es recorden sempre. Molta sort
i recordeu, sigueu valents!”



❖Localitat: Boston

❖Semestres:
❑ Tardor: Inici Agost

❑ Hivern: Inici Desembre

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-enllaç web 
Universitat):

✓ IELTS 6.5 (no band less: 6.0) 

✓ TOEFL Ibt 92 Reading, List.& Writing 22, Speaking 24 

✓ FCE (B2) o CAE (C1)

✓ Accepta prova EIM? 

NORTHEASTERN UNIVERSITY
TOP 29
#16 EEUU

https://goo.gl/maps/meqezfkNgbMJnXqE6


ÍNDIA
▪ Amrita Vishwa Vidyapeetham

University (Coimbatore)

▪ Indian Institute of Technology  
Madras (Chennai) 



❖Localitat: Coimbatore

❖5 campus
✓ Coimbatore

✓ Amritapuri

✓ Cochin

✓ Bangalore

✓ Mysore

❖Certificats (consultar requeriments):
✓ Anglès B2

AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM UNIVERSITY 
TOP 900
#41 Índia

https://goo.gl/maps/MYqAvr8J5HquApNN8


❖Localitat: Chennai

❖Semestres:
❑ Tardor: Juliol - Desembre

❑ Primavera: Gener - Abril

❖Certificats (consultar requeriments):
✓ Anglès B2

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS
TOP 275

#4 Índia

https://goo.gl/maps/uXwu5DCfH8zxivjn8


JAPÓ
▪ Kyoto University (Kyoto)
▪ Momoyama Gakuin University (Osaka)
▪ Nagoya University (Nagoya)
▪ Senshu University (Tòquio)
▪ Waseda University (Tòquio)
▪ Kobe University (Kobe)
▪ Hokkaido University (Sapporo, illa del 

Nord)



❖ Localitat: Kyoto

❖ Semestres:
❑ Tardor: Octubre a Març

❑ Primavera: Abril a Setembre

❖ Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-enllaç 
web Universitat):
✓ Anglès:

✓ IELTS 6.5

✓ TOEFL Ibt 79

✓ FCE (B2)

✓ Japonès JLPT N1

❖ Accepta certificat EIM?

KYOTO UNIVERSITY
TOP 38

#2 Japó

https://goo.gl/maps/zNWgUusWfXNjhqVXA






NABIL – Grau en Sociologia
(2018-2019)

“Kyoto: ¡Un altre planeta dins la terra! 
Estudiant entre temples i boscos mil·lenaris”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
1. Les instal·lacions. Son espectaculars.
2. Els clubs (El que més m'ha agradat de la Universitat de Kyoto). Hi ha centenars de clubs i cercles reconeguts oficialment governats pels
estudiants que els componen. Jo vaig entrar al club de karate de la universitat de Kyoto i els entrenaments que hem fet i totes les hores que
hem passat junts han sigut una de les coses que mai oblidaré de la meva experiència a Kyoto.
3. L'ambient que es respira. En general, tant estudiants com professorat porten camisa blanca i van molt elegants, i a les biblioteques es
respira un ambient agradable. Esta prohibit beure i fumar a la cafeteria i la gent acostuma més a parlar de temes interessants, des de política
fins a problemes matemàtics i enginyeria.
4. Finalment, hi han moltíssimes altres coses que m'han agradat (ex: Kyoto es una ciutat absolutament espectacular, plena de història i de
monuments i temples). Penso que aquestes tres o quatre son les més importants.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
1. L'idioma. Si no saps prou anglès oblidat de venir aquí. I de fet, encara que en sàpigues prou moltes vegades la gent aquí no sap parlar

l'anglès.
2. El catàleg de cursos en anglès de la Universitat de Kyoto es bastant reduït i els estudiants internacionals només tenen accés a cursos de
primer o segon any.
3. Un altre possible dificultat es que es un país bastant car. No obstant això, el govern japonès em va concedir una beca bastant decent i per
tant jo no he tingut cap problema econòmic aquí, de fet crec que he gastat poquíssim de la meva butxaca.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
En una paraula: INOBLIDABLE. Probablement la millor decisió de la meva vida. Recomano a tothom que tingui minimament interès en el Japó
que vagi a la Universitat de Kyoto
Es un enfocament completament diferent, el govern del Japó vol produir estudiants capacitats per competir globalment en les seves
universitats, i es nota que el Japó es un pais molt desenvolupat. L'estada a la Universitat de Kyoto, per tant, es una estada per a gent que
tingui la prioritat d'aprendre i estar preparat de cara al mercat de treball no només català o espanyol, sino també al mercat de treball global.
No es una estada per a gent que li agradi sortir de festa cada dia i procrastinar (el qual tampoc vol dir que aqui no n'hi hagi de festa).



DAVID – Grau en Farmàcia 
(2018-2019)

“País del sol naciente: el origen
de una experiencia fantástica”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Me ha gustado mucho, respecto a la universidad, las instalaciones y el campus en general. Todas las
facultades están concentradas en el mismo campus, y la universidad ofrece múltiples instalaciones,
cafeterías, gimnasios, bibliotecas, tiendas, gratuitas o con descuentos para los estudiantes. También
en la zona de la ciudad colindante al área del campus, siempre se pueden encontrar descuentos para
estudiantes, lo que es de agradecer (en peluquerías, supermercados, restaurantes). Es muy práctico.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Lo que no me ha gustado es que el transporte público, pese a estar muy bien planificado y organizado,
es muy caro. Y no existen pases que ofrezcan descuento o bonos para los estudiantes (al menos los
que venimos de intercambio), por lo que hay que pagar cada viaje individualmente. También decir,
que al ser un país orientado al uso de bicicletas (muy bien habilitado para ello), es de esperar que no
exista eso en el transporte público, ya que la mayoría de la población se desplaza en bicicleta.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Al momento de escribir esto, estoy a medio camino de mi intercambio, y, simplemente decir que esta
experiencia está siendo inolvidable. La mejor decisión que he tomado en mi vida, sin duda alguna. Me
ha permitida conocer una cultura y sociedad completamente distinta a lo que estoy acostumbrado, he
conocido personas increíbles, he hecho amigos que da la sensación que conozca desde hace años,
profesores apasionados por lo que hacen y he aprendido un montón.
Hacer este intercambio se lo recomiendo a todo el mundo. Ya no solo a Japón, que me parece un país
maravilloso, pero a cualquier sitio. Creo que una experiencia como esta te ayuda a crecer como
persona, a ampliar horizontes y expandir ideas y contactos. Experimentar una nueva cultura, una
nueva ciudad, una nueva forma de vida... no hay palabras para describir lo enriquecedor que está
siendo esto para mi.



KAORI - Grau  en Biotecnologia 
(2017-2018)

“La gent, la ciutat, la universitat, el menjar... 
una de les millors experiències que he viscut fins ara”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Gent molt acollidora, ciutat tradicional i internacional, menjar bo, facilitat de transport, etc..
Molt bon nivell en assignatures en japonès. Les que són en anglès (Liberal arts) són més senzilles. La
càrrega de treball ha sigut igual que la de la UB.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Aconseguir una targeta SIM pot ser complicat.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Des del meu punt de vista, si et donen una oportunitat l'has d'aprofitar, i això va ser el que vaig fer.
Gràcies al conveni de la UB amb la Universitat de Kyoto, al personal de l'ORI i OMPI, i a professors que
em van fer el favor d'escriure'm les cartes de recomanació, vaig poder gaudir d'una experiència
increïble que mai oblidaré.

Ha sigut una experiència realment inoblidable. De fet em va agradar tant que vaig tornar a l'estiu
següent com a "visiting researcher" a un dels laboratoris. Tot i ser mig japonesa, vaig aprendre
moltíssimes coses noves i ha sigut un del semestres més divertits, intensos i productius de tota la
carrera. Tothom és agradable, l'ambient és molt internacional i la ciutat és molt maca.



CRISTINA - Grau  en Empresa Internacional 
(2018-2019)

“Creixement Personal”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Hi ha professors molt bons, però també d'altres menys recomanables. Les classes són de
menys càrrega i treball que a la Universitat de Barcelona. Però si tens la intenció de
realitzar l'intensiu de japonès, la càrrega augmenta.
L'atenció i l'ajuda que ens dediquen als estudiants d'intercanvi.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
El començament de classes, ja que no t'asseguren que les pots fer fins al cap de dos
setmanes i algunes tenen aforament limitat.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Molt recomanable, t'obra molt la ment el fet de que la cultura sigui tant diferent.
Coneixes persones que s'assemblen més a tu en temes de personalitat.



❖Localitat: Osaka

❖Semestres:
❑ Tardor: Inici Setembre

❑ Primavera: Inici Març

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-enllaç web 
Universitat):

❖ Anglès B2

❖Accepta prova EIM?  

MOMOYAMA GAKUIN UNIVERSITY
TOP 6172

#343 Japó

https://goo.gl/maps/FSG1G42hxPSdZzga7


AINHOA - Grau  en Estudis Anglesos
(2018-2019)

“Espectacular estada en Osaka”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
El personal d'aquesta universitat és molt atent i sempre t'intenten ajudar amb tot el que
poden.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La posició de la universitat no es gaire bona en quant a poder visitar, esta en una zona
molt aïllada i el tren que va a la ciutat - i l'únic mètode de transport es molt car.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
L’intercanvi està sent realment molt bo, sempre que han sorgit inconvenients el personal
sempre ens ha ajudat moltíssim.

La gent és molt atenta, sempre t' ajuden en cas de qualsevol problema, també Osaka es
meravellós ja que fàcilment pots anar a Nara, Kyoto y altres àrees de Kansai.



❖Localitat: Nagoya

❖Semestres:
❑ Tardor: Octubre a Febrer

❑ Primavera: Abril a Agost

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-enllaç web 
Universitat):

✓ Anglès:
o FCE (B2) o CAE (C1)

o IELTS 6.0

o TOEFL Ibt 80

✓ Japonès JLPT N1

❖Accepta prova EIM?   

NAGOYA UNIVERISTY
TOP 110

#6 Japó

https://goo.gl/maps/n5vJbaZ36WEQY1Qw6


❖Localitat: Tòquio

❖Semestres:
❑ Tardor: Setembre a Desembre

❑ Primavera: Abril a Agost

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-enllaç web 
Universitat):

✓ Anglès B2

✓ Japonès JLPT N1

❖Accepta prova EIM?  

SENSHU UNIVERSITY
TOP 2887

#146 Japó

https://goo.gl/maps/u2RibsSAb2zfAoKS9


ANA - Grau d’Empresa Internacional
(2018-2019)

“Experiència inoblidable”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La barreja cultural que hi ha a la residència de la universitat i com intenten que t'integris
al màxim a la cultura.
El nivell acadèmic que t'exigeixen és similar al de la UB. Les classes també estan
enfocades a que puguis descobrir i disfrutar de la cultura i dels negocis d'aquest país.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Més hores de classe que a la UB (tot i que càrrega de feina similar)

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Viure uns mesos fora fa que creixis molt en tots els aspectes, però marxar a un lloc tant
diferent fa que adquireixis uns valors i una manera de veure la vida molt enriquidora.

El contrast d’allò tradicional i del modern fan que t'enamoris del Japó. L'experiència a la
Senshu University ha sigut espectacular i sense dubte hi tornaria!



❖Localitat: Tòquio

❖Semestres:
❖Tardor: Setembre a Febrer

❖Primavera: Abril a Agost

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-enllaç 
web Universitat):

✓ IELTS 6.0*

✓ TOEFL Ibt 80*

✓ NO ACCEPTEN CAE
*pot variar en funció de la Facultat destí

❖Accepta prova EIM? 

WASEDA UNIVERSITY

TOP 189
#10 Japó

https://goo.gl/maps/vfZFqaYgchftQ2MF9


DOLÇA - Grau  en Enginyeria Informàtica
(2016-2017)

“La meva experiència a la Universitat de Waseda a 
Tokyo (Japó) ha estat excel·lent”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Considero que la qualitat era excel·lent i el nivell de dificultat adequat.

També la bona acollida que em van donar, la molt bona organització de cara als estudiants
internacionals i la facilitat que vaig tenir per integrar-me donat que a més d'Anglès, ja coneixia també
l'idioma Japonès.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
No recordo res que no m'agradara.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
La meva experiència a la Universitat de Waseda a Tokyo (Japó) ha estat excel·lent, tant en l’àmbit
acadèmic com a nivell personal. He après molt i les meves vivències han estat molt enriquidores.

Sí que la recomanaria i, encara que es pot fer la vida acadèmica en anglès, considero important el
coneixement previ de l'idioma japonès per poder gaudir de l'experiència en la seva totalitat.



❖Localitat: Kobe

❖Semestres:
❑ Tardor: Octubre a Març

❑ Primavera: Abril a Setembre

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-enllaç web 
Universitat):

✓ Anglès B2

✓ Japonès JLPT N2

❖Accepta prova EIM? 

KOBE UNIVERSITY

TOP 403
#13 Japó

https://goo.gl/maps/mBH67qFWtZgLJEN68


❖Localitat: Sapporo, Illa del Nord

❖Semestres:
❑ Tardor: Setembre a Febrer

❑ Primavera: Abril a Agost

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-enllaç web 
Universitat):

✓ IELTS 6.5 

✓ TOEFL Ibt 79

❖Accepta prova EIM? 

HOKKAIDO UNIVERSITY

TOP 284
#9 Japó

https://goo.gl/maps/aVfFPiTnEjscZcFa8


MÈXIC
▪ Universidad de Guadalajara 

(Guadalajara)

▪ Universidad Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de México) 



❖ Localitat: Guadalajara (Jalisco)

❖ Semestres:

❑ Tardor: Agost a Desembre

❑ Primavera: Març a Juliol

❖ Facultats destacades:

✓ Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño

✓ Arte #401-450

✓ Centro Universitario de Ciencias de la Salud

✓ Ciencias médicas #451-500

✓ Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades

✓ Humanidades #401-450

✓ Lenguas Modernas #251-300

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

TOP 751
#8 Mèxic

https://goo.gl/maps/NzJn5HZ585iMCM287








LOLA - Grau en Educació Social
(2018-2019)

“El meu any intercultural”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Que hi hagi més llibertat de cara a l'organització de trobades, festes. Que els professors no es
creguin que son semidéus i parlin amb tu i tinguin ganes de muntar excursions i sortides.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Actualment la situació política de Mèxic està molt complicada. Hi ha molta violència i moltes
desaparicions. Malgrat que el poder de la universitat et pugui protegir o advertir sobre els
perills, en moltes ciutats no pots sortir després de les 9 al carrer.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Ha estat un any màgic. D'aventures, concerts, viatge, carretera i dansa. A Llatinoamèrica es
balla més i es canta més. La gent normalitza ballar. És una barreja gegant de pensaments i
tarannàs diversos.

Sortir de casa, viure sola, sentir noves músiques, menjar nous plats. Tot ha estat una
experiència radical; d'aprenentatge, superació y enamorament. Si estàs llegint això i encara
estàs a temps, marxa un any. Amb 6 mesos no podràs arribar a entendre ni a vincular-te
suficient amb les persones que hi viuen.



PURIFICACIÓN - Grau en Educació Social
(2018-2019)

“Mexico Diverso e intenso”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
El sistema de los docentes completamente horizontal, el país es maravilloso rico en diversidad
cultural.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La burocracia de parte de ambas universidades; demasiados trámites .

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Ha sido muy positiva la experiencia tanto a nivel académico como a nivel personal; sin duda la
mejor experiencia que me ha brindado la UB en mi carrera.

Cien por cien la recomendaría, porque te da más amplitud sobre tu futura profesión, y te da la
oportunidad de escoger materias de otras carreras para tener una visión más multidisciplinar.



ALEJANDRO - Grau en Antropologia Social i Cultural
(2018-2019)

“VIVA MÉXICO (C*******) !!”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
El profesorado está muy preparado. El trato con ellos es mucho más dinámico y cercano que en
la UB. El hecho de que las materias agarradas coincidan acá con las optativas de UdG hace que
las clases sean más reducidas y se establezca un vínculo mucho más cercano con el profesorado
tanto dentro como fuera de las aulas. La dinámica consistía en la lectura, preparación y
exposición de una lectura semanal más el trabajo final. Además se pretende la participación en
clase y puesta en común entre los alumnos a diferencia de las clases en UB que son meramente
magistrales y casi sin la intervención de los alumnos y su puesta en común. Se generan debates
que enriquecen el conocimiento entre ambas partes, profesorado y alumnado.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Supongo que el tiempo que se tarda en realizar cualquier tipo de transacción y papeleo...

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Personalmente nunca tuve ningún problema de seguridad, ninguno. Conozco la práctica
totalidad de la ciudad y he viajado por toda la República y nunca tuve sensación de inseguridad
y/o miedo. Obviamente hay colonias a las que no se deben ir y hay que tener un poco de
cuidado cuando se viaja (quizás por la noche), pero nada más. Recalcar que al ser hombre la
situación es completamente diferente a la de una mujer.
La experiencia de un intercambio es algo muy bonito. Te abre a un conocimiento totalmente
nuevo. Además de la incidencia que tiene en el propio alumnado, y aunque no se comente
mucho, creo que también la tiene en las personas que te acogen, tanto alumnos/profesorado
del país de destino como de las personas con las convives día a día.



ALBERT - Grau en Antropologia Social i Cultural
(2019-2020)

“México mágico”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La gent i els professors

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La burocràcia.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
“Chidoo”



CAMILA - Grau en Belles Arts 
(2019-2020)

“Aprenetatge Social ”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La comunicació activa dels docents amb els alumnes, molt més
propera i amena.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
El descontrol al hora de executar diferents termes 
d'administració, trigaven molt i no es feien responsable dels seus
errors.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Un gran aprenentatge tant social com pràctic però no tant teòric.



MIREIA - Grau en antropologia social i cultural  
(2019-2020)

“Un país increïble”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
El dinamisme de les classes, la participació dels alumnes, la relació 
de proximitat dels professors i els alumnes, l'acollida per part dels 
companys de classe...

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
No tinc cap queixa, l'únic que em va sorprendre és que les classes 
són de 3 hores, malgrat cap professor fa les 3 hores completes, sinó 
més aviat 2h i una mica. Cada setmana es demana unes lectures i 
comentaris i a vegades és més complicat seguir el ritme.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
L'experiència, malgrat la pandèmia, va ser increïble. Sempre supera 
qualsevol expectativa i sempre hi ha el dubte de si no t'anirà tan bé 
o no t'adaptaràs, però realment Mèxic és un país espectacular, on 
mai et sentiràs sol i sempre hi haurà algú disposat a ajudar-te en 
qualsevol cosa. L'ambient universitari de la UdG em va encantar, et 
sents molt acollida allà on vagis.



❖ Localitat: Mèxic D.F.

❖ Semestres:
❑ Tardor: Agost a Desembre

❑ Primavera: Març a Juliol

❖ Facultats destacades:
✓ Facultad de Artes y Diseño

✓ Artes y Diseño #45

✓ Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

✓ Sociología #29

✓ Facultad de Filosofía y Letras

✓ Lenguas Modernas #15

✓ Facultad de Minería

✓ Ingeniería - Mineral y Minería #14

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

TOP 100
#1 Mèxic

https://goo.gl/maps/RQ3s8LKsz3si5YFe9






MARTÍN - Grau en Sociologia
(2016-2017)

“Es más que una experiencia académica, es una experiencia antropológica y sociológica que te 
ayudará a comprender una realidad de una cultura”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
En mis asignaturas sobre todo de ciencias políticas, no enfatizan tanto en lo técnico sino en la 
abundancia de lectura y su correspondiente análisis obligando al lector a desarrollar el espíritu crítico.

No son clases que se quedan en el aprendizaje de teorías sino que el alumno además se prepara para 
cuestionar lo que lee y lo que percibe. A pesar de todas las experiencias que he vivido paseando y 
descubriendo México fuera del aula, mis mejores recuerdos se quedarán dentro de la universidad; no 
solo por lo que he crecido académicamente, sino por lo que he disfrutado con los alumnos y 
profesores al poder intercambiar distintas cosmovisiones.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
México es una experiencia muy enriquecedora, llena de buenos momentos por la amabilidad de su 
gente, pero con momentos dolorosos al percibir su dura vida diaria.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
México es uno de los países más ricos en biodiversidad porque posee los 8 ecosistemas existentes en 
el planeta, además de unos paisajes difíciles de igualar.
Conviene evitar los lugares turísticos porque son solo una cáscara superficial para beneficio de 
empresas multinacionales: su riqueza está en encontrar esos lugares que se trasmiten boca a boca y 
que difícilmente se encuentran en folletos turísticos.
De todas formas tampoco se pueden perder sus pirámides y los restos arqueológicos que dejaron las 
culturas precolombinas.



BLANCA - Grau en Arqueologia 
(2017-2018)

“Una experiència 100% recomanable”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La dinàmica de classe. Una metodologia molt més participativa, que interpel·la a l’alumne, les classes
tenen una duració de dues hores i fins i tot de tres. Això permet que els professors evitin donar 
classes magistrals, i elaboren classes molt més participatives, on es debaten articles científics alhora
que s’assenyalen els conceptes teòrics clau que es relacionen amb la matèria. 

A més tenen una gran varietat d’assignatures i pots triar-ne fins i tot de diferents facultats.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Es tracta d’un campus universitari gegant.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Ha estat una de les millors experiències de la meva vida, des d’un punt de vista acadèmic però també 
personal. La UNAM és una universitat d’una qualitat excel·lent i m’ha donat les eines necessàries per 
formar-me amb el màxim rigor. 

Mèxic, d’altra banda, és un país increïble, revessant de cultura, amb gent hospitalària que sempre
estarà disposada a ajudar-te.

I tant que la recomanaria! Anar-te’n tan lluny de casa, a un país tan diferent, amb una cultura tan 
diferent, et permet obrir la mentalitat i conèixer gent diferent; aprendre que no hi ha només un camí
per a fer les coses; que el diferent, és diferent, ni millor ni pitjor; i que hem de ser tolerants.



SOFIA - Grau en Filosofia (2018-2019)

“Volvería a la UNAM mil veces”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Excelente. Profesores cercanos y propuestas de estudio innovadoras.

La carga de trabajo ha sido igual a la de la UB.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Hay que ser cauteloso con la seguridad.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Una experiencia de pura raíz diversa! México es un país cargado de paisajes, 
comida y gente maravillosa. Y la UNAM es reflejo de eso último.



ARIADNA - Grau en Biologia 
(2017-2018)

“Noves realitats, per un pensament més global”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
El fet de que l'educació es gratuïta, així com tots els serveis de la universitat, i de com entenen la 
universitat.
Sobre els sabers de dels professors bona, tenen alts coneixements i molts són investigadors fent allò
que realment els hi agrada.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
tantes hores de classe seguides (són classes de 3h). Tenir problemes per demanar llibres a altres
biblioteques que o fossin les de la facultat.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Molt bona en tots els aspectes!! tenint en compte que la decisió va ser a última hora , i que no tenia 
beca! Lo de la seguretat no et dic que no hagis de vigilar però per mi no va ser en cap cas un mal de 
cap, anava sola de dia i de nit, agafant taxis i viatjant, i tot bé. Només informar-te sobre les zones on
vols anar per anar més segura i que no t'enganyin amb els preus per ser estrangera.

És una experiència enriquidora en molts sentits, que et fa sortir de la zona de confort. Si t'agrada la 
cultura, a Mèxic no te l'acabaràs. Molt bona gent, acollidora i festiva.



YARA - Grau en Educació Primària (2018-2019)

“Aprendre a pensar la pedagogía com una praxis”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
L'experiència a la UNAM és excel·lent. La qualitat de l’ensenyament del camp educatiu—la 
pedagogia—, la visió crítica, la reflexió, les lectures, els debats a classe, fan que l'experiència sigui
molt gratificant a nivell formatiu.

L'exigència i la dificultat del contingut és molt més alta que la del grau de Magisteri de la UB, però
alhora és molt més complet, moltes més referències directes a autors i experiències, molta més
producció reflexiva i buscant la transformació.
La perspectiva crítica i transformadora que li donen a totes les accions que es fan desde la Universitat.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Res.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Fer una estada d’estudi a un país de Llatinoamèrica és increïblement interesant si el teu camp es 
l’educació. La quantitat d’autors, experiències, i reflexions que ens aporta aquest territori és
incalculable. Entendre l’educació des de Llatinoamèrica ens obre els ulls com educadors, mestres, 
pedagogs... i ens ajuda a entendre i veure la pràctica de l’educació com eina alliberadora.



MARC - Grau en Estudis Literaris
(2018-2019)

“Miralls i quadres en blanc”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Tallers, activitats pràctiques i sortides.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Mobilitats i lloguers (mirar-s'ho amb calma i buscar un lloc
provisional on arribar).

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Molt bona. La recomano perquè crec que ajuda a trencar els marcs
de pensament (si vols) en els quals vivim d'una manera més clara que 
movent-se dins d'un cosmopolitisme europeu.



TANIA - Grau en Sociologia
(2018-2019)

“Una gran motivación para el aprendizaje 
desde una perspectiva crítica”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Lo que más me ha agradado y a la vez sorprendido la gran cantidad de lecturas, los debates de las 
mismas, el apoyo grupal, el profesorado empático, a la vez que los pocos exámenes tediosos.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Lo que menos, no es netamente respecto a la UNAM, la ciudad de México es caótica.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
La experiencia en la UNAM , es altamente recomendable. Las asignaturas ha escoger son bien 
variadas, la calidad de los y las profesores de gran nivel. Les recomiendo antes de inscribirse ver 
los perfiles del profesorado, pueden encontrar intelectuales del calibre de Lucio Oliver, Masimo
Modonessi, Pineda Enrique entre otros. La perspectiva crítica dada desde esta institución resulta 
un impulso necesario para los tiempos en los cuales vivimos. Los y las compañeras acompañan 
con sus dudas, sus ganas de aprender y los debates que surgen en torno a las diversas temáticas a 
tratar, como así también de la complejidad de este país que es México. Personalmente me han 
dado ganas de seguir con más ímpetu mis carrera académica.



ANNA - Grau en Sociologia 
(2018-2019)

“Lingüística en México”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Todos los profesores me parecieron muy buenos y muy involucrados y muy atentos a las necesidades de los 
alumnos. La licenciatura es nueva (solo llevan 2 años impartiendo Lingüística Aplicada como carrera) así que es la 
primera vez que ofrecen la mayoría de las asignaturas que cursé. Por esta razón a veces no daba tiempo de ver 
todos los temas, pero los profesores siempre adaptaron el programa para ver los aspectos más importantes.

Me sorprendió que todos los alumnos tuvieran tutor, y que tienen mucho contacto con la coordinadora de la 
carrera. Los alumnos tienen mucho apoyo académico y los profesores están muy involucrados en el aprendizaje y 
la experiencia universitaria de sus alumnos.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Tuve problemas con la organización, sobretodo antes de llegar. Como la carrera es nueva, no tenían muchas veces 
la información que necesitaba para la solicitud (códigos etc) y tampoco pude ver el horario hasta llegar a la 
universidad.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Ha sido una experiencia increíble, he aprendido muchas cosas y he tenido la oportunidad de conocer a muchas 
personas interesantes y visitar muchos lugares bonitos.
Como experiencia académica ha sido interesante, he aprendido mucho, no solo sobre la materia, pero también 
sobre la enseñanza y el sistema educativo de otro país.
La experiencia que más me gustó fue participar en la Mega ofrenda, el 2 de noviembre cada facultad prepara una 
ofrenda y la coloca en una plaza con las otras ofrendas como exposición pública. Fue muy divertida y gracias a mis 
compañeros aprendí mucho sobre el día de los muertos y cómo se festeja.



JOAQUIM- Grau en Drei i Ciències Polítiques
(2019-2020)

"Un semestre de pel·lícula"
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
El nivell del professorat i companys, el tipos de docència. El campus és un paradís! gespes i més gespes, 
camps d'esport, biblioteques, concerts, espectacles, fires, "bicing intern".... la gent molt oberta i molt bon 
rotlle. no es deixa entrar alcohol al campus, però tens tot de bars a un parell de carrers. El campus és
patrimoni de la humanitat, i realment no em sorprén que ho sigui.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Bé, m'he tragat una ocupació de la facultat estudiantil de 3 mesos (dones organitzades) (aquí el 
movimivent estudiantil és realment potent) i una pandèmia mundial.... la gestió ha estat complicada. Però
el temps s'aprofita igual. No m'arrepenteixo de res.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
de 10! Mèxic és un país genial! on el principi de legalitat i de seguretat jurídica pinten poc, i tot i així, la 
societat funciona. I funciona bé!! La comunitat, la família, supleixen les mancances de l'estat occidental i 
modern imposat. Deixa't de prejudicis de por i violencia. N'hi ha. s'ha de saber sempre per on et mous. 
Però jo per la nit camino sol molt tranquil i pas poc que m'han robat ni assaltat ni res. Deixa els prejudicis a 
casa.
La mexicana és una societat tremendament oberta, acollidora i solidaria (molt més que nosaltres, on anem
a parar!)
Si pugués repetiria i inclús em plantejaria de quedar-me a viure al país.



NOVA ZELANDA
Massey University



❖ Localitat: 3 Campus: Wellington, Auckland, 
Manawatü

❖ Semestres:
❑ Tardor: Juliol a Novembre

❑ Primavera: Febrer a Juny

❖ Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-
enllaç web Universitat):
✓ IELTS 6.0 (no band less than 5.5)

✓ TOEFL Ibt 80 (min 19 in Writing)

✓ CAE 170

*Test scores for English proficiency are valid for two
years from the test date.

❖ Accepta prova EIM?

MASSEY UNIVERSITY

TOP 287
#6 Nova Zelanda



3 Campus:  
✓Wellington

✓ Auckland

✓Manawatü

MASSEY UNIVERSITY

https://goo.gl/maps/vJ8dRnj4RcSmJygy9
https://goo.gl/maps/Kdsr8cJWAssSntqd8
https://goo.gl/maps/L3JKT9r3H8ZPvhd6A


PERÚ
Pontificia Universidad Católica Perú (Lima)



❖Localitat: Lima

❖Semestres:
❑ Tardor: Agost a Desembre

❑ Primavera: Març a Juliol

❖Facultats destacades:
✓ Facultad de Ciencias Sociales

✓ Ciencias Sociales #272

✓ Facultad de Derecho

✓ Ley y Estudios Legales #101-150

✓ Facultad de Letras y Ciencias Humanas

✓ Lenguas Modernas #51-100

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA PERÚ

TOP 432
#1 Perú

https://goo.gl/maps/vJ8dRnj4RcSmJygy9






XÈNIA - Grau d’Història 
(2015-2016)

“Una experiència 100% recomanable”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Aquesta experiència em va permetre ampliar i enriquir moltíssim els meus
coneixements des d'una perspectiva, pla d'estudis i mètodes completament
diferents

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Res.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Podria considerar que haver demanat una plaça de mobilitat per a la PUCP va ser 
una de les millors decisions que vaig prendre durant la carrera

Una experiència 100% recomanable tant a nivell d'estudis com de vivència personal. 
Jo de tu, no m'ho perdria!”



MARTA - Grau en Educació Social 
(2016-2017)

“Un any de per vida”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
El caliu rebut per part del equip de mobilitat internacional de la universitat
d’acollida. El país és increíble.

Vaig residir a una casa d’un matrimoni que llogava habitacions a estudiants. Molt
recomenable. La universitat de destí ens va facilitar un llistat amb allotjaments
segurs.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La desconeixença abans d’arribar al nou país (dubtes, visats, residència...)

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Temps per tu, redescobrir-se, tornar a gaudir del que fas, creixement personal, 
valoració del que tens, felicitat, obrir la teva mirada al món...
Ho repetiría mil i una vegades més.



CLAUDIA - Grau en Antropologia Social i Cultural 
(2018-2019)

“Descobrint i descobrint-me”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Que es fan moltes activitats durant la setmana i es fomenta la cohesió entre 
estudiants.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
El que menys és que era una universitat privada i la universitat era una realitat
molt diferent a la de la ciutat de Lima.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
És una experiència molt maca. Coneixes a noves persones i noves maneres de 
fer.

Recomanaria totalment la meva estada perquè considero que tothom hauria
d'atrevir-se a marxar un temps.



RÚSSIA
Saint-Petersburg University

(Saint Petersburg) 



❖Localitat: San Petersburg

❖Semestres:
❑ Tardor: Setembre a Desembre

❑ Primavera: Febrer a Maig

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-
enllaç web Universitat):

✓ Anglès o Rus (B2)

❖Accepta prova EIM? 

SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY

TOP 225
#2 Rússia









DIANA - Grau en Llengües i Literatures Modernes
(2017-2018)

“Un semestre d'immersió a la llengua i cultura 
russa a Sant Petersburg”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La implicació dels professors i la dinàmica de les classes, és una facultat amb molta història, la 
localització preciosa a la vora del riu Neva, les cantines soviètiques dins la mateixa facultat on pots
menjar bo i barat...

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Hi havia algunes classes de gramàtica una mica repetitives però no és tan el mètode com la matèria. 
Les activitats de lleure que proposen des de la universitat no estan malament però no són res de l'altre
món. La burocràcia russa és bastant pesada en tots els sentits.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
És una experiència imprescindible per tot aquell que vulgui viure i aprendre la dinàmica de la cultura 
russa i desenvolupar les capacitats lingüístiques. La ciutat és impressionant i no te l'acabes. La gent té 
caràcter rus, però quan t'hi acostumes fins i tot et pot acabar agradant. La residència és tota una 
aventura, doncs és un edifici soviètic (quan jo hi vaig ser estaven renovant els pisos) que t'apropa a la 
faceta soviètica del país: les babuixkes de la recepció, els ascensors que s'espatllen (i vius a la 12ª 
planta...), els pisos comunals... crec que tot i aquests detalls pràcticament tots n'estàvem encantats. En 
tots els sentits, l'estada va superar les meves expectatives.

Sant Petersburg és increïble i segur que qui hi visqui voldrà tornar. El fred i la neu no són un punt
negatiu, al revés, és preciós i aprens a abrigar-te.



LAIA - Grau en Llengües i Literatures Modernes
(2017-2018)

“Sant-Petersburg sense fi”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
(Cal tenir en compte que jo vaig fer el curs de llengua russa a l'Escola d'idiomes de la SPBU, però no a la 
universitat en sí)

Els cursos així com els professors estan pensats i adaptats per alumnes estrangers, tant pel que fa al 
tracte (els docents estan acostumats als alumnes no-russos i a les diferències que poden sorgir amb
aquests) com pels programes acadèmics en sí. I El valor històric dels edificis.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La necessitat de "fitxar" amb el carnet d'estudiant cada vegada per poder accedir a la universitat o 
l'escola d'idiomes.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
La meva experiència va ser molt positiva: van ser uns mesos on vaig aprofundir en el meu nivell de 
llengua russa, però també en la història, cultura i gastronomia d'aquest país; Sant-Petersburg és una 
ciutat ideal per a estudiants, tant pel seu valor històric, pel ventall cultural així com pel cost de la vida. 
Gràcies a aquesta estada vaig eixamplar horitzons i me'n vaig endur un grapat d'experiències i bons
amics. També em va semblar molt rellevant el fet de poder conèixer el país tal i com és ara en el 
present, ja que des d'Europa la seva realitat actual ens és força desconeguda.

És una autèntica experiència descobrir Rússia (Sant-Petersburg) en primera persona, ja sigui per 
recórrer-ne els escenaris literaris, històrico-polítics, etc. i sobretot per comprendre de més a prop com
és de debò aquest país i la seva gent



MARTA - Grau en Llengües i Literatures Modernes
(2019-2020)

“Una càlida acollida ”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Tant a la universitat com al carrer els russos són gent que valora molt que els estrangers tinguin interès per la seva
llengua, cultura i país. Sempre vaig trobar ajuda quan em va caldre, i l'actitud dels nadius quan vaig fer un esforç per 
parlar rus va ser molt positiva i amable.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Rússia és un país molt burocratitzat. Tots els tràmits, des del visat fins al pagament de la residència cada mes (que 
requereix anar a un edifici diferent per pagar i a un altre per entregar el rebut) són un dels motius que podrien fer enrere
algú a l'hora de considerar Rússia com a país d'acollida. La falta d'informatització del país fa que es necessiti paciència per 
dur a terme alguns dels tràmits més importants, doncs potser s'ha de fer cua durant moltes hores (renovació del visat, 
registre cada vegada que se surt de Sant Petersburg, etc.)

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Excepte un parell de paraules amables a la bellesa de la Venècia del Nord i a la literatura de Puixkin, els comentaris que 
m'havien fet abans de començar la meva experiència russa havien estat més aviat paraules d'advertència: la societat
russa és un xoc per nosaltres, els russos no somriuen, ves amb compte.
Tot el contrari. Enlloc fora de casa m'he sentit tan acollida; des de les primeres paraules que em van dir en rus ("Però riu, 
has vingut aquí a passar-ho bé!") fins la pregunta del taxista que em va portar a l'aeroport el dia de la tornada ("I tens
pensat venir aviat?"), he pogut viure l'hospitalitat russa en primera persona.
Mentre que a altres països d'Europa pot ser difícil practicar la llengua local perquè tan aviat com et veuen cara de turista 
et canvien a l'anglès, tant a Sant Petersburg com a altres ciutats he pogut comunicar-me en rus sense problemes en tot
moment. Fins i tot algunes converses anaven acompanyades d'un amable "Però que bé que parles el rus!".
Gràcies a aquesta predisposició dels russos i al curs intensiu de llengua, he pogut millorar considerablement el meu nivell
d'idioma i posar en pràctica els coneixements que havia après de manera teòrica a Barcelona.
I a la tornada, no he dubtat en explicar la meva experiència a aquells que encara creuen que els russos són freds i 
antipàtics.



CARLA - Grau en Dret
(2019-2020)

“Massa bona experiència com per 
renunciar pel COVID-19 ”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
M'ha agradat com estaven preparades les classes pels alumnes internacionals, intentaven fer-nos 
participar a tots per mitjà de debats, treballs en grup, etc.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
No teniem Campus Virtual i trobo una mica descontrol que els professors ens enviïn els deures per 
correu.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
La meva expèriencia com a estudiant internacional a la Universitat Estatal de Sant Petersburg ha 
estat inoblidable. Malgrat haver coincidit amb la pandèmia del Coronavirus, la tornaria a repetir. Els
primers dos mesos que vaig viure allà, quan encara no s'havia decretat el confinament, sempre els
recordaré. Sembla mentira que en tant poc temps puguis aprendre tant. Vaig conèixer a moltíssima
gent interessant,de països molt diferents. M'agraden molt les experiències internacionals perquè
aprens d'una forma diferent, no tan avorrida com si d'una classe es tractés. A vegades retens més
informació i es desperten nous temes d'interès en tu amb una xerrada imprevista a un bar que 
havent d'estudiar un tema imposat. Després d'aquests dos primers mesos, què dir? Molts
estudiants van tornar als seus països però jo havia decidit des del començament de la carrera que 
volia fer una mobilitat internacional i ara que per fi l'estava fent, no anava a renunciar tan fàcilment. 
Així que ja que al seu moment vaig apostar per Rússia, ara volia continuar apostant. Els pocs
estudiants que ens vam quedar a la residència de la universitat vam formar una família i, al cap i a la 
fi, no ens va anar tan malament perquè tot i estar els llocs d'oci tancats, quedavem per fer picnics a 
la platja o veure'ns als vespres després de sopar ja que el confinament allà no va ser tant rígid com
aquí.



TAIWAN
National Taiwan University (Taipei)



❖Localitat: Taipei

❖Semestres:
❑ Tardor: Setembre a Gener

❑ Primavera: Febrer a Juny

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria):

✓ Anglès (B1)

✓ Xinès Proficiency

❖ Accepta prova EIM? 

NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

TOP 66
#1 Taiwan



URUGUAY
Universidad Católica del Uruguay 

(Montevideo) 



❖Localitat:  Campus Montevideo

❖Semestres:
❑ Tardor: Agost a Desembre

❑ Primavera: Març a Juliol

❖Facultats:
✓ Facultad de Ciencias de la Salud

✓ Facultad de Ciencias Empresariales

✓ Facultad de Ciencias Humanas

✓ Facultad de Derecho

✓ Facultad de Ingeniería y Tecnologías

✓ Facultad de Odontología

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

TOP 901
#105 LatAm



XILE
▪ Universidad de Chile  (Santiago de 

Chile)
▪ Pontificia Universidad Católica 

Chile (Santiago de Chile) 



❖Localitat:  Santiago de Chile

❖Semestres:
❑ Tardor: Juliol a Desembre

❑ Primavera: Març a Juliol

❖Facultats destacades:
✓ Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas

✓ Ingeniería - Mineral y Minería #8

✓ Facultad de Ciencias Sociales

✓ Antropología #51-100

✓ Educación y Entrenamiento #101-150

✓ Facultad de Derecho

✓ Ley y Estudios Legales #51-100

UNIVERSIDAD DE CHILE 

TOP 180
#2 Xile









LAIA - Grau en Psicologia 
(2018-2019)

“Aprendre de les companyes i del seu compromís polític”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Enfocament crític, molta feina però molt gratificant. Vaig aprendre enormement.

També la implicació política tant del professorat com de l'alumnat.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
Moltes lectures referents a la psicologia social sobre les quals aquí no s’havia ofert base 
teòrica suficient per entendre-les bé.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Una experiència que recomano molt sobretot si t'interessa anar més enllà dels plans
docents tradicionals. Li poso un 10!



PAULA - Grau en Filologia Hispànica
(2018-2019)

“Una experiència única i irrepetible”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
El que més em va sorprendre va ser com tots els alumnes t'acullen i et fan sentir part de la universitat, 
que crec que és quelcom que no passa a Barcelona. Nosaltres anem pel nostre compte, tenim el 
nostre grup i no ens barregem amb els que venen de fora, però ells et fan sentir un més dels seus
companys. A més l'atenció del professorat cap als alumnes és excepcional, sempre intenten facilitar-
los la feina i donen opcions si hi ha inconvenients.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
El pitjor són els "paros“ (aturades). Fan moltes manifestacions i vagues que arriben a durar mesos i 
això dificulta les classes i les avaluacions. Per exemple, el temps que jo vaig estar, vam estar gairebé
tres mesos sense classe i desprès vaig haver de fer els exàmens de pressa i corrents i sense material 
docent, buscant-m'ho tot pel meu compte.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
En general la meva estada ha sigut molt bona, a part d'alguns inconvenients que la dificulten, sobre tot
el primer mes. Els primers dies sempre són complicats, i més quan et trobes en un lloc desconegut i 
lluny de casa, però mica en mica et vas fent a aquesta "nova vida" i s'ha d'intentar gaudir cada dia, 
perquè no saps si es podrà repetir.

El que més recomano és que si aneu a algun lloc on la cultura i la forma de viure és diferent, us
enfonseu en ella, perquè és molt bonic sentir-te part d'una comunitat en la que d'entrada no hi tens
res a veure. Jo m'enduc molt bones experiències i records.



MIREIA - Grau en Educació Primària
(2018-2019)

“El lloc on he crescut més en menys temps, on he conegut
més del que m'esperava i he conegut a les millors persones”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
El que més m'ha agradat ha sigut que la carrera és de pocs alumnes i el professorat et coneix millor i el 
tracte és més proper. També m'ha agradat que l'alumnat és polític i es mobilitza i s'organitza per fer
vagues i manifestacions per tal de millorar l'educació universitària.

La universitat té gimnàs i esports als quals pots apuntar-te i accedir-hi de forma gratuïta.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
És una universitat una mica desendreçada i costa que compleixin amb les dades establertes pels
papers necessaris d'entrega.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
L'experiència ha sigut molt bona, tant dins de la universitat, les persones que he conegut com fora, els
llocs que he conegut. És un país que val la pena conèixer i viure-hi de forma immersa.



FERRAN - Grau en Matemàtiques 
(2017-2018)

“Aprendre a viure”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
El conjunt d’assignatures que vaig poder cursar i, sobretot, el canvi cultural que hi ha en diferencia 
aquí.

En quant a qualitat, en l’ambit del continent es de les més altes.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
El tracte preferencial que tenen per la gent de fora sobre la gent local i en temes universitaris que 
potser al ser enginyeria matemàtica no tenien assignatures de matemàtiques pures (és a dir teòriques, 
cosa que ami no hem va afectar ja que volia veure assignatures aplicades)

LA MEVA EXPERIÈNCIA
És la mateixa llengua però una cultura molt diferent, més amable i pròxima per ajudar a la gent. 
L’experiència ha sigut genial, única.

Sense cap mena de dubte ho recomanaria. Aprens a viure i a espavilar-te en un lloc completament
diferent, que cada vegada que es presenta una dificultat l’has de solucionar tu sol, també crees un fort
vincle amb els altres estudiants tant d’intercanvi com locals que arriben a ser com la teva família allà.



NATALIA - Grau en Psicologia
(2019-2020)

“Enriquimient cultural i intel.lectual, i amb
bastant temps lliure per gaudir la ciutat. ”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
M’ha agradat l’ambient intel·lectual. No és obligatori anar a classe, així que qui hi va és perquè té 
interès.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La organització no és gaire bona, i cometen bastants errors. Els estudiants d’intercanvi arriben sense
conèixer gairebé res de les dinàmiques de la universitat, i malgrat hi hagi bastantes activitats de 
benvingudes, després hi ha lentitud per matricular-los correctament a les assignatures, o haver de fer
canvis...

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Ha sigut una experiència molt gratificant. Vaig poder viatjar pel país i vaig gaudir molt la ciutat. No és
un país barat, però val molt la pena anar-hi. Xile és sorprenent; la varietat de paisatges i oferta 
d’activitats és enorme. La Universitat és molt oberta de ment i l’ambient és agradable. A més, els
alumnes són molt intel·lectuals i han llegit i estudiat molt, de manera que es poden mantenir
conversacions ben interessants.



NURIA - Grau en Història de l’Art
(2019-2020)

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Se'm fa impossible resumir tot el que m'ha agradat de la universitat i del país, però en trets generals podria mencionar el 
següent: Pel que fa a la universitat, les matèries que vaig impartir, les professores, i sent típic però, les companyes i gent que 
vaig conèixer en ella. Les meves amistats durant la meva estada a Xile, això és absolutament el millor. En tant al país, doncs, 
lògicament que hi ha coses que no t'agraden, perquè vens de fora, i t'has d'adaptar, però se'ns dubte, el 99% ha sigut positiu. La 
gent, la cultura, la forma de ser, de tractar, on vivia, els viatges, tot. El creixement personal que duus a terme, com gestionar, 
etc. També m'ha agradat ser partícip de la revolució xilena. Se'm fa dur pensar que per mi ha sigut més una experiència que una 
realitat, ja que, si mes no, continuava sent com una turista de llarg període. No obstant això, amb totes les companyes de fora
intentaven participar en la lluita, de la manera més respectuosa possible, i no traient l'espai a qui de veritat pateix tota la 
violència de l'estat.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
El que menys m'ha agradat, no ho se segur. La veritat és que res. Ximpleries d'adaptació, però que al mes ja no te'n recordaves. 
Res. No haver pogut viatjar més, això seria el principal.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
La meva valoració és totalment positiva. Tant si vas a Xile com a qualsevol país d'Amèrica Llatina significarà un gran enriquiment
a la teva persona (en realitat, a qualsevol lloc ho és). És important l'aspecte de la llengua, i és que et dóna una gran proximitat
amb la gent, cosa que s'agraeix, ja que et fa sentir en un ambient més familiar. No obstant això, la distància que tens fins a casa, 
és tan gran, que la independència que sent i l'autodeterminació és enorme. El xoc cultural, malgrat hi hagi la llengua de per mig, 
sempre és present, i ser conscient d'això, fent una adaptació amb respecte, és molt maco de viure-ho. La meva experiència a 
Xile no ha sigut acadèmica, potser en algun moment si, però sent sincera, abans de venir tenia molts objectius acadèmics, no 
obstant però, en arribar, se'm va treure tot del cap per voler viatjar: viatjar amb companyes, sola, etc i sort d'això. Poder accedir
fàcilment a viatjar a altres països llatinoamericans va ser increïble, i sobretot, en els últims mesos, vivenciar la revolució de Xile
amb un respecte absolut a la seva lluita. No puc donar una valoració acadèmica, ja que no sóc la millor indicada, no vaig tenir
moltes setmanes de classes. I encara que a la universitat no li agradi molt, vas de conveni per 90% viatjar i un 10% la resta. La 
part acadèmica però, també em va agradar molt, ja que vaig poder accedir a matèries que a la UB no haguessin tingut
presencia.

“Significarà un gran enriquiment a la teva persona” 



❖ Localitat:  Santiago de Chile

❖ Semestres:

❑ Tardor: Agost a Desembre

❑ Primavera: Març a Juliol

❖ Facultats destacades:

✓ Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 
Urbanos

✓ Arquitectura #34

✓ Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

✓ Administración #51-100

✓ Facultad de Ciencias Sociales

✓ Sociología #51-100

✓ Facultad de Teología

✓ Teología, Divinidad y Estudios Religiosos #37

PONTIFÍCIA UNIVERSIDAD CATÓLICA CHILE

TOP 121
#1 Xile





MARIA - Grau en Biologia 
(2017-2018)

“Aprender...”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?

La universidad tenía muchos campus y lo que más me gustó fue la posibilidad 
de poder conocer sitios con las salidas de campo en diferentes asignaturas.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?

Lo que menos me gustó fue que teníamos que trabajar de forma constante 
porque teníamos todas las semanas un parcial o la entrega de un trabajo.

LA MEVA EXPERIÈNCIA

En general mi experiencia fue muy positiva. Conocí a mucha gente diferente y 
aprendí que puedo comenzar una vida desde cero por mi misma.
Recomiendo mucho este tipo de experiencias para poder abrir la mente.



GUILLEM- Grau en Comunicació i Indústries Culturals
(2019-2020)

“Un any que no oblidaré mai ...”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
Poder viatjar pel pais i conèixer els diferents paisatges i cultura. Viure un canvi social en el 
pais i comprendre molt millor com és i com se sent la gent que hi viu; poder parlar amb
gent d'allà i aprendre d'ells, i a més poder conèixer gent de tot el món i créixer amb ells i 
elles.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
La universitat a la que vaig anar es privada i a vegades costa socialitzar-te amb la gent, 
però s'ha de tenir en compte que hi ha més enllà de la gent de la universitat, i que pots
conèixer a més gent d'altres maneres. La ciutat de Santiago a vegades pot agobiar una 
mica, perquè comparada amb Barcelona és molt més gran i a vegades et pots sentir una 
mica perdut o perduda, les distàncies son molt llargues i no hi ha zones molt concretes.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
De les millors experiències que he pogut tenir. No tan sols pel que implica aprendre a una 
universitat en un altre país, sino per haver pogut aprendre d'un país amb el que 
aparentment compartim forces coses però que alhora és tan diferent. A més a més, he 
conegut a gent de moltes parts del món, i he pogut combinar els estudis amb viatges a 
diferents parts del país, ja que té una gran varietat de paisatges i a uns preus assequibles. 
Fins i tot he viscut un gran canvi social al pais en el que ecoltant a la gent adequada he 
pogut aprendre encara més del país, per tant, un any ben complet i intens.



XINA
▪ Beijing Foreign Studies University, BFSU(Beijing)
▪ Beijing Language and Culture University(Beijing)
▪ City University of Hong Kong (Hong Kong)
▪ Sichuan University (ChengDu)
▪ Nankai University (Tianjin)
▪ Zhejiang University (Hangzhou)



❖Localitat: Beijing

❖Semestres:
❑Tardor: Setembre a Desembre

❑Hivern: Gener a Maig

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria):

✓Anglès C1

✓CAE

✓ IELTS 6.0

✓ TOEFL Ibt 79

❖Accepta prova EIM? 

BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY

TOP 805
#35 Xina



ASIANA - Grau d’Empresa Internacional 
(2018-2019)

“Amics i experiències que mai oblidaré”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
La vida en el campus universitari, l'ambient estudiantil. Tenir els dormitoris, les aules, 
instal·lacions esportives, menjadors, supermercat, llac, etc. dins del campus. Això ha 
permès la facilitat de conèixer a molta gent.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
No hi Les persones a càrrec dels dormitoris no parlaven anglès, però és un fet menor. 
he trobat gaires dificultats.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Aquests 5 mesos vivint a la Xina m'han permès conèixer a gent d'arreu del món i 
viatjar per la Xina amb persones de diferents cultures. Són 5 mesos que m'han permès
ampliar el meu horitzó, he conegut i viatjat com mai i totes aquestes experiències
m'han fet créixer com a persona. la BFSU és una universitat molt encarada a 
estudiants estrangers, intenten facilitar molt les coses i tenen instal·lacions preparades
per a ells. És fàcil contactar amb els professors si tens algun problema i en general no 
m'he trobat cap inconvenient o dificultat que no m'hagin solucionat ràpidament.



❖Localitat: Pequín

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria):

✓ Cursos només en Xinès

❖Accepta prova EIM? 

BEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY
#52 Xina

TOP 1249



❖Localitat: Hong Kong

❖Semestres:

❑ Tardor: Setembre a Desembre

❑ Primavera: Gener a Abril

❖Certificats (consultar Annex a la convocatòria-enllaç web 

Universitat):

✓ Totes les classes són en anglès

✓ CAE (C)

✓ IELTS 6.5

✓ TOEFL Ibt 79
✓ School of Law: The TOEFL 100 and IELTS 7 scores should be 

obtained within 3 years before admission 

❖Accepta prova EIM? 

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG
TOP 48

#4 Xina



YUAN   
Grau en Administració i Direcció d’Empreses 

(2018-2019)

“Hong Kong, un shock cultural inoblidable”
EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
M'ha agradat la manera d'ensenyar enfocada en les pràctiques de la realitat. La part pràctica ha estat molt positiva. No 
era només memoritzar.

L'estada a Hong Kong ha estat una experiència memorable. És una ciutat de contrastos entre cultura típica oriental i 
internacionalitat, entre espais naturals i gratacels extraordinaris. Aquesta experiència m'ha permès estudiar en una 
universitat internacional, aprendre noves societats i perspectives i fer amics d'arreu del món.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?

La qualitat acadèmica ha estat positiva, encara que algunes assignatures haurien de tenir més fluïdesa amb l'anglès ja 
que és una universitat internacional. 

No m'ha agradat el mètode de avaluació grupal, ja que a molts alumnes no els hi contava la nota a la universitat
d'origen, per tant, no s'esforçaven de la mateixa manera i això repercutia molt a l'hora de fer el treball. En alguns
treballs vaig tenir la càrrega de fer quasi tot el treball.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Hong Kong és imparable i sempre tindràs una oportunitat per planejar alguna activitat. Podràs anar a visitar zones
modernes i contemplar l'skyline icònic, d'altra banda també, podràs gaudir dels seus espais naturals i de les illes
properes que et permeten desconnectar de la ciutat. A més, es localitza relativament a prop d'altres regions i països
molt interessants que et garanteixen facilitat per viatjar i descobrir el continent asiàtic. Una oportunitat única que no 
t'arrepentiràs.



❖Localitat: Cheng-Du

❖Semestres:
❑Tardor: Setembre a Desembre

❑Primavera: Febrer a Maig

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-
enllaç web Universitat):

✓Anglès B2

❖Accepta prova EIM? 

SICHUAN UNIVERSITY
TOP 531

#27 Xina





MIQUEL
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

(2019-2020)

“Un cultura diferent però
extramadament interessant ”

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT?
El canvi cultural i metodològic.

DIFICULTATS O INCONVENIENTS?
L'idioma.

LA MEVA EXPERIÈNCIA
Totalment recomanable



❖Localitat: Tianjin

❖Semestres:
❑ Tardor: Setembre a Febrer

❑ Primavera: Febrer a Juny

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-enllaç
web Universitat):

✓ Anglès:
• CAE (C1)

• IELTS 6.0

• TOEFL Ibt 80 

✓ Xinès HSK4

❖Accepta prova EIM? 

NANKAI UNIVERSITY
TOP 377

#14 Xina



❖Localitat: Hangzhou

❖Semestres:
❑ Tardor: Setembre a Febrer

❑ Primavera: Febrer a Juny

❖Certificats (consultar l’Annex a la convocatòria-
enllaç web Universitat):

✓ Anglès B2

✓ Xinès HSK grade 4 or above

❖Accepta prova EIM? 

ZHEJIANG UNIVERSITY
TOP 53

#6 Xina



Per què fer una mobilitat al programa Global UB Mobility?
-No pagues la matrícula a la universitat de destinació, només a la UB
-Reconeixement de les assignatures i crèdits superats a la universitat de destí i 
incorporació dels crèdits superats al teu expedient acadèmic (previ acord amb el 
Learning Agreement i el DEA)
-Reconeixement en el suplement europeu del títol
-Enriqueixes el teu CV
-Coneixes un altre sistema universitari, curses assignatures diferents de les del teu 
pla d’estudis
-T'enriqueixes culturalment i aprens nous idiomes
-Descobreixes una nova visió del món
-Fas nous amics, coneixes un nou país i les seves tradicions 

FAQS GlobalUB Mobility



Quants crèdits necessito per poder sol·licitar una mobilitat?
Tenir 60 crèdits aprovats o un curs complet com a mínim per fer la sol·licitud.

Poden participar totes les Facultats?
Els estudiants de l’ensenyament de Medicina i centres adscrits no poden participar en aquest programa. 
Consulta si la teva Facultat té convenis fora d’Europa en el marc del programa Global Faculty UB. 

Com sé quina universitat imparteix el meu ensenyament?
Has de consultar l’Annex a la convocatòria a la columna que enllaça amb l’oferta acadèmica de la universitat.

Hi ha algun requisit d’idioma? Quins són els certificats d’idioma acceptats?
Sí, trobaràs quin certificat has de presentar i els requisits lingüístics a l’Annex de la convocatòria. 

Poden haver requisits específics en la universitat de destí (exemple mínima mitjana d’expedient, etc)?
Sí,  has de consultar l’Annex a la convocatòria: hi ha una columna en què podràs comprovar si hi ha requisit 
de mínima nota mitjana d’expedient, restriccions o ensenyaments exclosos.

Puc fer pràctiques? No, són estades d’estudis (per matricular i cursar assignatures).

FAQS GlobalUB Mobility



El calendari acadèmic de la universitat de destí sempre coincideix amb el de la Universitat de Barcelona?
No, a l’annex de la convocatòria hi ha les dates aproximades del calendari acadèmic de cada universitat.
Tingues en compte el calendari acadèmic de les universitats que sol·licites, per tal de valorar quin semestre
sol·licites la mobilitat i que no se’t solapin els exàmens de la UB amb l’inici de l’estada a l’altra universitat.

Quin és el nombre màxim d’universitats que puc sol·licitar?
Pots sol·licitar fins a 3 Universitats on t’agradaria fer l’intercanvi!

Quina documentació he d’aportar junt amb la Sol·licitud?
• Document d’Equivalència Acadèmica (DEA) per a cada prioritat sol·licitada, signat i segellat pel Responsable 

de la ORI de la Facultat i pel propi estudiant.
• Acreditació del nivell d’idioma, si s’escau.
• Expedient acadèmic (sol·licita’l gratuïtament al MónUB > Sol·licitud de documents acadèmics)
• Currículum Vitae (CV).
• Acreditació de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, si s’escau.
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Què és el DEA?
El DEA és el Document d’Equivalència Acadèmica. Serveix per saber quines assignatures vols matricular a la
UB i quines proposes cursar a la universitat de destí amb la corresponent equivalència acadèmica. Un
programa d’estudis clarament definit servirà per veure quines possibilitats acadèmiques tens de fer l’estada
en aquesta/es universitats en les quals demanes plaça.

Sistema de crèdits ECTS. Quants crèdits ECTS necessito cursar a l’altra universitat?
Fora de la UE no s’utilitza el sistema de crèdits ECTS. Per saber a quants crèdits o assignatures equival un 
ECTS, consulta el document d’Equivalència Acadèmica de crèdits amb universitats Global UB Mobility. 
Segons la normativa de mobilitat internacional UB és obligatori matricular-se de 23-30 ECTS per semestre a 
la UB i cursar l’equivalent a la universitat de destí.

Com puc omplir el DEA?
1. Consulta l’oferta acadèmica de les universitats a les quals vols sol·licitar plaça (veure Annex a la convocatòria)

2. Per esbrinar l’equivalència de crèdits ECTS amb les universitats que vols sol·licitar plaça, consulta el 
document d’Equivalència acadèmica de crèdits amb universitats Global UB Mobility
3. Completa el DEA amb una proposta d’assignatures 
4. Contacta amb el Responsable acadèmic i/o tutor de la teva Facultat perquè aprovi i signi la proposta que 
hauràs de presentar junt amb la sol·licitud. 
5. Presenta un DEA per cada universitat que sol·licites, SIGNAT i SEGELLAT pel Responsable acadèmic i/o 
tutor.

FAQS GlobalUB Mobility

http://www.ub.edu/uri/Documents/Equivalencia_Academica_Global_Mobility_21_22.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/normativa.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Equivalencia_Academica_Global_Mobility_21_22.pdf
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm


Si la UB m’adjudica la plaça, implica l’acceptació automàtica a la universitat de destí?
No. En cas que la UB t’adjudiqui una plaça de mobilitat i l’acceptis, posteriorment t’indicarem el procés de 
sol·licitud a la universitat de destinació. Si tens dubtes, contacta’ns a global.ub@ub.edu

L’acceptació d’una plaça de mobilitat implica obtenir un finançament directe?
No, consulta l’apartat Beques per saber a quines beques o ajuts econòmics pots aplicar. La possibilitat d’optar 
a ajuts, no implica la concessió automàtica. 

On puc obtenir informació sobre les Beques Santander Iberoamérica. Grado per Llatinoamèrica?
Tot i que t’has d’inscriure a la web del Banco Santander, la UB publica una convocatòria anual entre el mes 
de febrer i abril amb les bases de la convocatòria, on s’indiquen els requisits de participació. Quan es 
publiqui, la podràs trobar a la nostra pàgina web.

Si tinc dubtes, on em puc adreçar? 
Consulta la nostra web i/o escriu-nos a global.ub@ub.edu

Fareu sessions informatives del programa Global UB Mobility?
Sí, seran online. Consulta la web http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/sessions_informatives.html
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