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Erasmus+ pràctiques estiu 2022 i 2022-2023

Un món de possibilitats... a les teves mans!



Erasmus+ pràctiques estiu 2022 i 2022-2023

Erasmus+ Pràctiques

El programa Erasmus+ pràctiques forma part del paquet d’accions de la
Unió Europea que pretén obrir l’experiència del programa Erasmus a
altres àmbits de la formació universitària. El programa Erasmus
Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses,
centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions de la
Unió Europea i països associats. El Programa Erasmus pràctiques
permet realitzar unes pràctiques empresarials a un dels estats que
composen la Unió Europea i els països associats al programa i rebre
una beca durant la realització de les mateixes.



Erasmus+ pràctiques estiu 2022 i 2022-2023

• Disposar de DNI o de NIE.

• Estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels 

ensenyaments homologats de grau o màster universitari, 

durant el curs acadèmic 2021-2022  o 2022-2023 (exclosos 

Títols Propis i Postgraus).

• Tenir 60 crèdits de l’ensenyament superats en el moment de 

realitzar la sol·licitud. 

• Acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per al 

seguiment de les activitats.

• Els estudiants seleccionats podran realitzar estades d’un mínim 

de 2 mesos i un màxim de 12 mesos (3 per la convocatòria 

d’estiu), els quals han de ser consecutius i dins del mateix curs 

acadèmic.

• 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).

Requisits



• Els estudiants seleccionats han de fer-se càrrec de totes les 

despeses derivades de la mobilitat internacional.

• En el programa Erasmus+, només cal disposar de l’assegurança 

mèdica, la resta d’assegurances queden cobertes pel programa.

• Consulta tota la informació relativa al programa Erasmus+ 

pràctiques, la resta de bases i requisits de la convocatòria a la 

següent pàgina web: 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm. Fixa’t que hi 

ha la convocatòria d’Erasmus+ estudis i Erasmus+ pràctiques a la 

mateixa pàgina web, assegura’t de clicar la correcta!

Erasmus+ pràctiques estiu 2022 i 2022-2023 Requisits



• 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 tenir present que les pràctiques s’hauran de 
realitzar durant el període especificat per a la realització de les 
pràctiques. 

• 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.

Erasmus+ pràctiques estiu 2022 i 2022-2023 Requisits



Erasmus+ pràctiques estiu 2022 i 2022-2023

• 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+ .

Destinacions



CalendariErasmus+ pràctiques estiu 2022 

Presentació de sol·licituds: 
Del 21 de març al 20 d’abril de 2022

Resolució: 13 de maig de 2022 

Acceptació: del 14 al 20 de maig de 2022

Període de realització de les pràctiques: 

de l’1 de juny al 15 de setembre de 2022

Calendari

Presentació de sol·licituds



Tramitació i documentacióErasmus+ pràctiques estiu 2022 

Presentació de sol·licituds

Documentació

✓ Formulari de sol·licitud degudament omplert i
signat per l’estudiant i fotografia mida carnet.

✓ CV.

✓ Còpia del full de matrícula del curs 2021-2022.

✓ Acreditació del nivell de coneixement de l’idioma
d’acord al procediment d’acreditació lingüística
(B2).

✓ Document “Internship Confirmation”,
degudament omplert i signat per la/-es
institució/-ns on es sol·liciti dur a terme la
mobilitat.

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

Un cop tramitada la sol·licitud, es revisaran i, en cas

de mancar documentació, es disposarà de 10 dies des

de l’avís per a esmenar la documentació que manqui.

El procés de sol·licitud es fa a través de l’Aplicatiu

SOP: Sol·licitud Aplicatiu SOP

Cal que seleccionis:

✓ Programa d’intercanvi: Erasmus+ Pràctiques 

✓ Facultat: Facultat d’Economia i Empresa

✓ Ensenyament: el teu ensenyament

✓ Curs: 2021-22 

La documentació s’ha de presentar a qualsevol 
dels registres generals de la UB. Es pot fer 

presencialment (Secretaria d’Estudiants de la 
Facultat d’Economia i Empresa ) o de manera 

telemàtica per instància genèric

Tramitació de la sol·licitud

http://www.ub.edu/uri/Documents/cal_pnivell_22_23.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.ub.edu%2Furi%2FDocuments%2FInternship_Confirmation.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=ca&kz_search=D
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html


✓ Grup 1: Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, 

Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit,  

Suècia (400€/mes).

✓ Grup 2: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Franca, Grècia, 

Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre 

(350€/mes).

✓ Grup 3: Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, 

Estònia,  Hongria,  Letònia,  Lituània,  Polònia, 

República Txeca, Romania i Turquia (300€/mes)

Erasmus+ pràctiques estiu 2022 Ajuts Econòmics



CalendariErasmus+ pràctiques 2022-2023 

1 termini: Presentació de sol·licituds: 

Del 13 de desembre 2021 al 12 de gener de 2022

Resolució: 3 de març de 2022 

Acceptació: del 4 al 9 de març de 2022

Període de realització de les pràctiques: durant el primer i/o segon semestre del curs acadèmic 2022/2023

2 termini: Presentació de sol·licituds: 

Del 4 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 segon semestre del curs acadèmic 2022/2023

3 termini: Presentació de sol·licituds: 

Del 5 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 primer i/o segon semestre del curs acadèmic 2022/2023

Calendari

Presentació de sol·licituds



Tramitació i documentacióErasmus+ pràctiques 2022-2023 

Presentació de sol·licituds

Documentació

✓ 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/-es
institució/-ns on es sol·liciti dur a terme la
mobilitat.

✓ 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.

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 ←

Tramitació de la sol·licitud

http://www.ub.edu/uri/Documents/cal_prova_nivell_22_23.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.ub.edu%2Furi%2FDocuments%2FInternship_Confirmation.doc&wdOrigin=BROWSELINK
http://www.ub.edu/uri/Documents/AJUDA_SOP_20_21_solicituds.pdf
https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=ca&kz_search=D


✓ Grup 1: Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, 

Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit,  

Suècia (460€/mes).

✓ Grup 2: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Franca, Grècia, 

Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre 

(410€/mes).

✓ Grup 3: Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, 

Estònia,  Hongria,  Letònia,  Lituània,  Polònia, 

República Txeca, República de Macedònia kdel Nord, 

Romania, Sèrbia i Turquia (360€/mes)

Erasmus+ pràctiques 2022-2023 Ajuts Econòmics



➢ 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.

➢ Iniciativa pròpia: pots contactar directament 
també a aquelles empreses o organitzacions que 
t’interessin. 

➢ Altres portals que centralitzen diferents ofertes 
de pràctiques a països estrangers: Feina UB, 
EuroBrussels, etc. 

➢ L’Oficina de Carreres Professionals de la Facultat 
(preguntar per les pràctiques internacionals que 
puguin tenir ofertades i com accedir-hi).

Erasmus+ pràctiques estiu 2021 2022-2023 Cerca de pràctiques

https://erasmusintern.org/traineeships
http://www.ub.edu/feinaub/estudiants_mobilitat.html
https://www.eurobrussels.com/


Erasmus+ pràctiques estiu 2021 i 2022-2023 

Si tens cap incidència amb la tramitació de la sol·licitud al SOP: 

➢ En primer lloc, et recomanem esborrar tot l’historial del navegador, 

incloses les cookies o canviar de navegador. 

➢ Alguns ordinadors MAC també presenten problemes, intenta provar-ho 

des d’un altre ordinador.

Si segueixes tenint problemes tècnics, a l’hora de realitzar o tramitar la 

sol·licitud, posa’t en contacte amb l'oficina central de mobilitat de la UB, 

l’OMPI, ja que totes les qüestions tècniques que afecten a aquest aplicatiu

es gestionen des d’aquesta oficina. Tingues en compte que, a nivell de la 

Facultat, no podem solucionar aquest tipus d’incidències.  

Presentació de sol·licituds

Sol·licitud a l’aplicatiu SOP



Erasmus+ pràctiques estiu 2021 i 2022-2023 

OMPI

Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals

Incidències aplicatiu SOP

Alejandro Depares, Elodia Guillamón & Rosa Segarra

Contacte: erasmus@ub.edu  

Telèfon: 93 403 53 84/93 402 17 09/93 403 53 80

Horari: L'atenció al públic es farà de dilluns a dijous de 10-13 hores amb 

cita prèvia    

http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=OMP001

Presentació de sol·licituds

Sol·licitud a l’aplicatiu SOP



Procediment d’Acreditació LingüísticaErasmus+ pràctiques estiu 2021 i 2022-2023 

En què consisteix el Procediment d’Acreditació Lingüística?

Procediment d’Acreditació Lingüística

A) La presentació de la còpia del certificat oficial, sempre que estigui inclòs en el

Document CIC o el Llistat ACLES.

B) La presentació de la còpia de la matrícula (curs acadèmic 2021 - 2022) de l’Escola d’Idiomes

Moderns de la UB, que acreditarà el nivell de capacitació lingüística immediatament inferior.

C) En el cas d’un altre document que no consti a l’apartat A o B, es podrà consultar amb els

coordinadors de l'EIM de la UB. L’EIM acreditarà directament al centre d’estudis el

coneixement lingüístic de l’estudiant (sense expedició de certificat).

D) En el cas de no tenir cap document inclòs a l’apartat A, B o C, es podrà acreditar la

capacitació lingüística realitzant la prova de nivell de l’idioma corresponent que organitza

l’EIM de la UB, sota les indicacions i terminis indicades a: PROVES DE NIVELL DE L’EIM PER

PARTICIPAR ALS PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. L’EIM acreditarà

directament al centre d’estudis el coneixement lingüístic de l’estudiant i també expedirà una

acreditació amb el nivell de coneixement lingüístic de l’estudiant. Per realitzar la prova, cal fer

la inscripció, que es realitza online a través de l’enllaç indicat, del 13 de desembre al 09

de gener.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7302/1584496.pdf?
https://www.acles.es/uploads/archivos/Tablas_ACLES/Tablas_de_certificados_reconocidos_por_ACLES_OCTUBRE2021.pdf
https://www.eim.ub.edu/ca/horaris-coordinacio-assessorament-personalitzat/
https://www.eim.ub.edu/ca/certificat/erasmus-beca-mobilitat/


❖ L'EIM ofereix als sol·licitants a les places de mobilitat internacional la 

possibilitat d'acreditar el nivell de coneixements lingüístics en alemany, 

anglès, francès i italià exigit per a l'admissió als programes d'intercanvi, 

mitjançant:

➢ La matrícula de l'EIM del curs actual - Consulta els cursos

➢ La consulta als coordinadors en cas de que es disposi d’un certificat de 

l’idioma no inclòs als llistats CIC o ACLES

➢ La inscripció i realització de les proves d'acreditació de la convocatòria 

de gener.

❖ Així mateix, els estudiants que hagin obtingut la plaça de mobilitat 

internacional poden millorar la seva competència lingüística, abans de 

traslladar-se a la universitat d'acollida, mitjançant l'accés subvencionat als 

cursos de capacitació de l'EIM. Per realitzar les proves de l’EIM, que l’Escola 

d’Idiomes Moderns organitza específicament pels estudiants que estan 

interessats a participar a les convocatòries dels programes de mobilitat 

internacional, cal fer la inscripció, que es realitza online.

Procediment d’Acreditació LingüísticaErasmus+ pràctiques estiu 2021 i 2022-2023 

Acreditació Lingüística a través de l’EIM

https://www.eim.ub.edu/ca/cursos-idiomes/acreditacio-nivell/


Procediment d’Acreditació LingüísticaErasmus+ pràctiques estiu 2021 i 2022-2023 

Proves de l’EIM

Calendari de les Proves de l’EIM



Avantatges

Una experiència única... amb infinitat d’avantatges!



Realitzar 
Erasmus+ Pràctiques té 
infinitat d’avantatges. 



• Viuràs una experiència única, que 

t’aportarà valor acadèmic,           

professional i personal.



Valor personal
Autonomia i independència

Adaptació i flexibilitat

Habilitats interculturals i tolerància

Capacitat de resolució de problemes

Auto-coneixement

Maduresa i confiança



Valor professional
Diferenciació del currículum que 

comporta avantatges a l’hora 

d’inserir-te en el mercat laboral

Millora l’ocupabilitat

Accés a ofertes de feina més ben 

remunerades



Altres avantatges
Consolidació d’idiomes

Noves amistats i lligams de per vida

És una experiència que la majoria d’alumnes 

que han realitzat no dubtarien a repetir així 

que et recomanem que no deixis passar 

aquesta magnífica oportunitat!



ORI Facultat





Gràcies!
Oficina de Relacions Internacionals, Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de Barcelona

Contacte: outgoing.fee@ub.edu


