
   
 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA ERASMUS PRÀCTIQUES DEL 
TECNOCAMPUS, CURS ACADÈMIC 2017‐18 

 

Erasmus+ és el programa  de  la Unió  Europea  per a  l’Educació,  Formació, Joventut  i Esport, 

aprovat  pel Parlament  Europeu per al període 2014‐2020 que té per objecte, entre d’altres, 

promoure  la mobilitat  d’estudiants  d’Institucions  d’Educació  Superior,  mitjançant  períodes 

d’estudis  o  pràctiques en altres països participants d’aquest programa. 

 

El  programa Erasmus+  en  la modalitat  de  mobilitat  de  pràctiques  ofereix  als  estudiants la 

possibilitat  d’obtenir  finançament  per a  la  realització  d’estades  en  pràctiques  a  empreses 

d’altres  països europeus, amb  la finalitat  de millorar  les seves  oportunitats  d’accés  al món 

professional. 

 

El Servicio Español para la Internalización de la Educación (SEPIE), adscrit al Ministeri d’Educació, 

Cultura  i Esports (MECD), té com a missió gestionar  la participació espanyola  en el programa 

Erasmus+, i que el Tecnocampus  gestiona els pagaments dels ajuts econòmics als estudiants. 

 

 

1. OBJECTE 

Els  estudiants beneficiaris de  les places de mobilitat podran  realitzar  estades de pràctiques 

d’entre 2 i 12 mesos, durant el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de setembre del 2018, 

en empreses o organitzacions de països europeus participants en el programa Erasmus+. Les 

estades en pràctiques es finançaran per un màxim de 3 mesos. Les estades de durada superior 

no rebran finançament per la diferència de mesos. 

 

 

2. REQUISITS 

Per poder optar a la plaça Erasmus Pràctiques cal complir els següents requisits: 

 Estar matriculat al Tecnocampus durant el curs 2017‐18 en un dels graus. 

 Estar matriculat de segon curs.  

 Tenir la nacionalitat d’un dels Estats participants dins del programa Erasmus+. També  

podran participar els estudiants de tercers països que acreditin la possessió d’un permís 

vàlid per residir a Espanya durant el període de la mobilitat. 

 Haver estat acceptat per una organització pública o privada, ubicada en qualsevol dels 

països participants, per realitzar un període de pràctiques abans del 30 de setembre del 

2018, i tenir l’autorització del seu centre ‐a través del coordinador de pràctiques‐ per 

realitzar  l’estada, d’acord  amb  la normativa de pràctiques del  TecnoCampus  i de  la 

pròpia  escola,  a  partir  de  la  valoració  positiva  d’un  projecte  formatiu  acordat  amb 

l’organització d’acollida. 

 No gaudir simultàniament d’una beca Erasmus+ Estudis. Serà possible gaudir de les dues 

modalitats  de  beca  Erasmus,  sempre  i  quan  la  realització  de  l’estada  per  estudis 

pràctiques es faci de manera consecutiva, és a dir, no poden coincidir en dates. 

 Els estudiants que hagin estat  seleccionats durant el darrer  curs de  la  seva  titulació 



   
 

 

hauran de completar l’estada en pràctiques durant el període d’un any des de l’obtenció 

de la titulació. 

 Una vegada resolta  l’adjudicació,  l’estada en pràctiques es  formalitzarà mitjançant  la 

subscripció d’un acord acadèmic tripartit entre l’empresa, TecnoCampus i l’interessat, 

on es  regulin els principals aspectes de  les pràctiques així  com els  compromisos de 

cadascuna de les parts. 

 

 

3. CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

La selecció es portarà a terme en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els 

criteris de valoració de les sol∙licituds següents: 

 

 Nota mitjana  de  l’expedient  que  l’estudiant  té  obert  en  el moment  de  fer  la  seva 

sol∙licitud. Aquesta nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10.  

 Es valorarà  l’acreditació del coneixement de  l'idioma de  treball a  l'empresa d'acollida. 
Només  s’acceptaran  certificats  oficials  d’acord  amb  la  taula  de  l’AGAUR  (Agència  de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per la convocatòria MOBINT, entre els quals,  la 
prova certificadora de competència lingüística (PCCL) de la UPF. Aquest criteri atribuirà 
fins a 0,5 punts addicionals a la nota mitjana de l’expedient. 

 Adequació de les pràctiques al perfil i al currículum acadèmic de l'estudiant. Aquest criteri 
atribuirà fins a 1 punt addicional a la nota mitjana de l’expedient. 

En cas d’empat tindrà preferència l’estudiant amb més crèdits superats. 

 
4. ADJUDICACIÓ 

 
Els principis que regiran en  l’adjudicació de  les beques seran els de concurrència  i  igualtat. 

Previ a aplicar els criteris de selecció descrits en l’anterior punt 3 de les bases, es verificarà que 

els candidats compleixin els requisits establerts en el punt 2. 

 
 

5. DRETS I DEURES DELS BENEFICIARIS 

 

L’estudiant beneficiari de la mobilitat tindrà els següents drets: 

 

 Realitzar una estada en pràctiques d’una durada mínima de 2 mesos  i màxima de 12 

mesos.  

 Tutela durant  el període de durada de  les pràctiques per part d’un professor de  la 

universitat i per part d’un professional vinculat a l’empresa o institució on aquestes es 

realitzen.  

 Obtenció d’un informe per part de l’empresa o institució col∙laboradora, on es detalli 

l’activitat desenvolupada, la seva durada i el seu rendiment si escau. 

 Avaluació d’acord amb els criteris establerts per la normativa de cada centre. 

 Obtenir  reconeixement  acadèmic  de  l’estada  realitzada,  en  el  cas  de  pràctiques 
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curriculars, d’acord amb el “Learning Agreement” signat i la normativa vigent. 

 

I haurà d’atenir‐se a l’acompliment dels següents deures: 

 

 Complir la normativa de pràctiques del centre. 

 Conèixer i satisfer el projecte formatiu de les pràctiques, seguint les indicacions del tutor 

assignat  per  l’organització  d’acollida  i  sota  la  supervisió  del  tutor  acadèmic  de  la 

universitat. 

 Mantenir contacte amb el tutor acadèmic, comunicant‐li qualsevol incidència, així com 

lliurant els documents i informes de seguiment i la memòria final que li siguin requerits. 

 Incorporar‐se a l’empresa o institució en la data acordada, respectant l’horari previst i 

les seves normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals. 

 Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb 

l’empresa o institució d’acollida. 

 Elaborar una memòria final de les pràctiques i aportar tota la documentació acreditativa 

de l’estada de pràctiques. 

 Mostrar una actitud respectuosa vers la política de l’empresa o institució. 

 

Com  a  estudiants  de  pràctiques,  s’apliquen  els  drets  i  deures  establerts  en  el  Reial Decret 

592/2014, de 11 de juliol, sobre programes de cooperació educativa, així com a  la Normativa 

reguladora de les pràctiques externes de cada centre i allò previst al “Learning Agreement” del 

programa Erasmus+. 

 

6. FINANÇAMENT 

 

Els estudiants beneficiaris de les places de mobilitat que compleixin les condicions establertes 

en el punt 2 (Requisits) podran rebre una subvenció de la Unió Europea, com a contribució a les 

seves despeses de desplaçament i estada durant el període de pràctiques a l’estranger. 

Aquest import, definit per la SEPIE sobre la base de criteris objectius i transparents, dependrà 

del sentit de la mobilitat (en funció del país d’acollida), i es calcularà segons la taula següent: 

 

 

Grup 1: 

Països  del  programa 

amb  nivell  de  vida 

superior 

Àustria,  Dinamarca,  Finlàndia,  França,  Irlanda,  Itàlia, 

Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa 

400€ 

Grup 2: 

Països  del  programa 

amb nivell de vida mig 

Alemanya,  Bèlgica,  Xipre,  Croàcia,  Eslovènia,  Espanya, 

Grècia,  Islàndia,  Luxemburg,  Països  Baixos,  Portugal, 

República Txeca i Turquia 

350€ 

Grup 3: 

Països  del  programa 

amb  nivell  de  vida 

inferior 

Bulgària,  Eslovàquia,  Estònia,  Hongria,  Letònia,  Lituània, 

Malta,  Polònia,  Romania  i  antiga  República  Iugoslava  de 

Macedònia 

300€ 



   
 

 

Es  finançaran  les  estades  en  pràctiques  per  un màxim  de  3 mesos.  Les  estades  de  durada 

superior no rebran finançament per la diferència de mesos. 

 

 

Mobilitats sense finançament 

 

Tecnocampus podrà adjudicar també places de mobilitat sense finançament, per a un període 

de mobilitat complet o de forma addicional a un període de mobilitat amb finançament de la 

Unió Europea. 

 

7. CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA 

 Presentació de sol∙licituds:  Des de la publicació de les presents bases i fins al 2 d’abril de 
2018 a través de l’enllaç habilitat a l’efecte des del web de Carreres Professionals, secció 
Erasmus+ Pràctiques. L’estudiant ha de guardar comprovant de  la sol∙licitud per poder 
documentar qualsevol reclamació o al∙legació posterior.   

 Publicació de la resolució provisional de concessió de places: A partir del 9 d’abril de 

2018 

 Termini per presentar al∙legacions: Del 10 al 15 d’abril de 2018 

 Publicació de  la  resolució definitiva després del període d’al∙legacions: 20 d’abril de 

2018 

 

Si no s’atorguen la totalitat de les beques convocades la resolució definitiva haurà de contenir 

una  previsió  consistent  a  mantenir  oberta  la  convocatòria  fins  a  esgotar  l’adjudicació  de 

mobilitats convocades. En cas de no cobrir la totalitat de les beques en primera convocatòria, 

s’assignaran per ordre d’arribada sempre i quan els candidats acompleixin els requisits del punt 

2.   

 

8. COORDINACIÓ I GESTIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 

8.1. Resolució del procediment 

 

S’estableix una comissió de selecció formada per els coordinadors de pràctiques de cada centre 

i un membre del Servei de Carreres Professionals, que serà qui emetrà  informe de valoració  i 

presentarà la proposta d’adjudicació a l’òrgan competent per resoldre. 

Les  places  disponibles  dins  cada  convocatòria  seran  adjudicades  als  estudiants  amb millor 

puntuació. 

 

8.2. Gestió prèvia a la mobilitat 

 

Un cop atorgada  la plaça, cada beneficiari consultarà a  la pàgina web  la  informació sobre els 

tràmits  administratius  necessaris  que  haurà  de  realitzar  abans  de  marxar  a  l’estranger, 

informació pràctica sobre  la mobilitat  i també els diferents models de documents que haurà 

d’omplir i presentar per al correcte seguiment de l’estada. 

 



   
 

 

 

8.3. Coordinació i informació 

 

La  coordinació  general  de  la  convocatòria  es  porta  a  terme  des  del  Servei  de  Carreres 

Professionals.  La  informació  actualitzada  d’aquesta  convocatòria,  documents  i  normativa 

relacionada  es  poden  consultar  a  la  pàgina  web:    http://tecnocampus.cat/ca/practiques‐

internacionals/erasmus‐st  

 

9. DOTACIÓ.  

Es preveu una dotació de 10.500€ per a ajuts a  la mobilitat d’estudiants dins el curs acadèmic 
2017/18. 

 

 

10.  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  

En  compliment amb  la  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter  Personal  (arts.  11.5  i  21),  es  podran  tractar  les  dades  personals  facilitades  per  a  la 
realització  de  les  activitats  objecte  de  la  present  convocatòria  d'ajuts  en  els  termes  que  es 
determini. Aquestes dades seran cedides a tercers per al compliment de les finalitats directament 
relacionades.  

Així mateix, la institució, es compromet a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals 
per a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte de la convocatòria d'ajuts i 
a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per a garantir 
la seguretat de  les dades personals  i evitar  la seva alteració,  tractament o accés no autoritzat 
d'acord  amb  el  que  estableix  el  Reglament  de Mesures  de  Seguretat  que  continguin  dades 
personals, en el nivell que li correspongui. 

La presentació de la sol∙licitud de la beca implica la conformitat del sol∙licitant amb el contingut 
d’aquestes bases. 

 

11. DISPOSICIONS FINALS 

 

En tot allò no contemplat en aquestes bases, s’estarà al que estableix la Normativa reguladora 

de les pràctiques externes. 

El  desplaçament  d’efectes  de  la  resolució  d’aquesta  convocatòria  queda  condicionat  a 

l’aprovació del programa de mobilitat en pràctiques Erasmus+ i del seu finançament per part de 

la SEPIE. 

 

Mataró, febrer de 2018 
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