
Erasmus+ pràctiques 2022-23

Primer termini

Convocatòria oberta
(presentació de sol·licituds)

Del 13 de desembre de 2021 al 12 de gener de 

2022

Resolució: 3 de març de 2022 

Acceptació: 4 al 9 de març de 2022

Període de realització de les pràctiques: durant el 

primer i/o el segon semestre del curs acadèmic 

2022/2023

Convocatòria oberta
(presentació de sol·licituds)

Del 04 al 29 d’abril de 2022

Resolució: 1 de juny de 2022

Acceptació: del 2 al 7 de juny de 2022

Període de realització de les pràctiques: durant el 

primer i/o el segon semestre del curs acadèmic 

2022/2023

Segon termini

El procés de sol·licitud s’ha de realitzar online a través de l’aplicació: 

Sol·licitud Erasmus Pràctiques

Caldrà omplir dins d’aquesta aplicació un formulari de sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

✓ Acreditació del nivell de coneixement de l’idioma necessari per a realitzar la mobilitat, d’acord al 

Procediment d’Acreditació Lingüística.

✓ Document “Internship Confirmation”, degudament omplert i signat per la institució receptora, per 

cadascuna de les prioritats que es sol·licitin.

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

En cas de presentar més d’una sol·licitud només es considerarà vàlida la que s’hagi presentat en últim lloc. 

Informació sobre l’aplicatiu SOP al següent enllaç: Document d’ajuda SOP.

Tramitació i documentació

Tercer termini

Convocatòria oberta
(presentació de sol·licituds)

Del 5 de setembre al 4 de novembre de 2022

Resolució: 2 de desembre de 2022

Acceptació: del 5 al 12 de desembre de 2022

Període de realització de les pràctiques: durant el segon 

semestre del curs acadèmic 2022/2023

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=ca&kz_search=D
http://www.ub.edu/uri/Documents/cal_prova_nivell_22_23.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Internship_Confirmation_22_23.doc
http://www.ub.edu/uri/Documents/AJUDA_SOP_20_21_solicituds.pdf


• Estar en possessió de NIE o DNI.

• Estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments homologats de

grau o màster universitari, durant el curs 2021-2022 per al primer i el segon termini i durant

el curs 2022-23 per al tercer termini.

• Els estudiants de grau hauran de tenir superats, com a mínim 60 crèdits (o el primer curs

complet) de la titulació relacionada amb l’intercanvi en el moment de fer la sol·licitud. Els

estudiants de màster universitari hauran de tenir matriculats, com a mínim 30 crèdits (o el

primer semestre complet) de la titulació relacionada amb l’intercanvi en el moment de fer la

sol·licitud i hauran d’acreditar la seva superació a l’inici de l’estada.

• En el cas d’estudiants matriculats en un itinerari doble, la mobilitat només es pot sol·licitar

per un dels dos ensenyaments, encara que es consideren com a crèdits matriculats i/o

superats, la suma dels crèdits matriculats i /o superats en l’itinerari doble.

• En cas d’haver estat beneficiari d’una mobilitat Erasmus+ (estudis i/o pràctiques) amb

anterioritat, el còmput total de la durada de la mobilitat per estudiant no pot ser superior a

12 mesos per cada cicle d’estudis (grau, màster).

• No tenir una mobilitat concedida, en qualsevol dels programes de mobilitat per al mateix

període. Un estudiant que tingui concedides dos o més mobilitats consecutives no podrà

iniciar una mobilitat si l’anterior no està tancada. La darrera mobilitat podrà ser cancel·lada.

• Els estudiants han de fer-se càrrec de les despeses derivades de la mobilitat internacional.

• Els estudiants hauran de disposar d’una assegurança mèdica per tota la durada de l’estada. La

UB contracta l’assegurança d’accidents, repatriació i responsabilitat civil que cobreix l’estada

de mobilitat que cobreix l’estada de la mobilitat Erasmus+ pràctiques.

• Aquest és un document informatiu de la convocatòria, cal consultar la resta de bases generals

de la convocatòria i tota la informació pertinent a: Convocatòria Erasmus+ pràctiques. Fixa’t

que hi ha la convocatòria d’Erasmus+ estudis i Erasmus+ pràctiques a la mateixa pàgina web,

assegura’t de clicar la correcta!

• La sol·licitud del programa Erasmus+ pràctiques implica només la sol·licitud de l’ajut

econòmic. La cerca de l’empresa, institució o organisme on realitzar les pràctiques l’ha de

realitzar l’estudiant.

• Cal tenir les pràctiques concretades amb l’empresa o institució durant el període de

sol·licitud i cal realitzar durant el període especificat per a la realització de les pràctiques, en

funció de cada termini. Els estudiants podran realitzar estades d’un mínim de 2 mesos i un

màxim de 12 mesos, els quals han de ser consecutius i dins del mateix curs acadèmic.

• Les pràctiques han de ser autoritzades per l’Oficina de Carreres professionals, per tant han

de poder considerar-se com a pràctiques curriculars o extra curriculars. En cas que no ho

siguin, es denegarà i/o cancel·larà la participació al programa Erasmus+ pràctiques.

Requisits

Condicions

Destinacions

Estades de pràctiques a institucions situades a qualsevol dels 32 països participants

en el programa Erasmus+. Les organitzacions d’acollida podran ser empreses,

públiques o privades, centres de formació, centres d’investigació o altres

organitzacions, incloent-hi les universitats. No són organitzacions d’acollida vàlides

les institucions i altres organismes de la UE, incloses les agències especialitzades i les

organitzacions que gestionen programes de la UE, com les agències nacionals

Erasmus+.

Erasmus+ pràctiques 2022-23

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm


Ajuts econòmics

L’ ajut econòmic del programa ERASMUS+, en funció del finançament eventualment 

atorgat per el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), es 

defineix en funció del país de destí de la mobilitat seguint la següent distribució:

Grup 1: Ajut de 460€/mes**

Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, 

Suècia

Grup 2: Ajut de 350€/mes**

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

Grup 3: Ajut de 300€/mes**

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, 

República Txeca, República de Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia, Turquia

El finançament per estades per estudis és per un mínim de 2 mesos i un màxim de 3 mesos. Les

estades de durada superior no rebran finançament per la diferència de mesos.

Els estudiants seleccionats que hagin gaudit el curs 2021-2022 d’una beca de Caràcter general del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o una beca del Departament d’Educació del País Basc,

que tenen necessitats especials, i hagin acreditat una discapacitat reconeguda i qualificada legalment

d'un grau igual o superior al 33% o que acreditin tenir la condició de refugiat o amb dret a

protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya, rebran, a

més de la beca mensual anterior, la quantitat de 250€/mes (per la durada de la estada i per un

període màxim no superior a 3 mesos).

➢ Els estudiants seleccionats que tenen una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un

grau igual o superior al 33% poden optar a la convocatòria del SEPIE que atorga ajuts per cobrir les

despeses extraordinàries que origina la mobilitat. La informació sobre la convocatòria estarà

disponible al següent enllaç.

➢ Green Travel: pagament únic de 50€ per viatge sostenible a la destinació, i, si és el cas, fins a 4

dies de beca addicional.

Els  estudiants  seleccionats  al  programa  podran  optar  a  altres  ajuts  econòmics  

per  a  la mobilitat  internacional  que  es  convoquin  en  aquesta  universitat o  per  

altres organismes  amb les condicions que s’especifiquin en les seves bases, sempre que 

el calendari i les condicions de les convocatòries ho permetin.

➢ L’Oficina de Carreres Professionals de la Facultat (preguntar per les pràctiques 

internacionals que puguin tenir ofertades i com accedir-hi).

➢ El portal de pràctiques Erasmus Intern, creat per ESN i que compta amb el 

recolzament i finançament de la UE, permet als estudiants trobar pràctiques a 

empreses als diferents països del programa Erasmus.

➢ L’apartat pràctiques internacionals de la pàgina web de l’ORI.

➢ Altres portals que centralitzen diferents ofertes de pràctiques a països estrangers: 

Feina UB, EuroBrussels, etc. 

➢ Iniciativa pròpia: pots contactar directament també a aquelles empreses o 

organitzacions que t’interessin.

Cerca de pràctiques

Erasmus+ pràctiques 2022-23

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/necessitats_especials.html
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca
https://erasmusintern.org/
https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/practiques-internacionals-2/
http://www.ub.edu/feinaub/estudiants_mobilitat.html
https://www.eurobrussels.com/

