
New experience today,
New expert tomorrow

iaeste.tecnocampus@gmail.com



exemples:

http://www.youtube.com/watch?v=dVm1fn1bEYk


Què és IAESTE?

IAESTE
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

● Promou la mobilitat internacional dels estudiants universitaris, amb la fi de millorar la seva formació 
tècnica i la seva experiència professional en pràctiques.

● Apropa el món universitari i el món empresarial. 
●
● Fomenta el coneixement d’altres cultures, realitats socials, l’intercanvi d’idees i opinions sobre la 

formació dels estudiants a nivell internacional.



· Present en més de 90 països

· Més de 300.000 intercanvis.

· Present en universitats com: UPC, UB, UPF, UdLL, etc.

· Té el suport de La Generalitat, les Universitats i manté relació amb 
organismes com UNESCO,UNIDO, etc.



● Pràctiques remunerades.
● Període 1,5 mesos – 1 any.
● Facilitats per part de IAESTE (documentació, 

allotjament, etc.)
● Obtenció de crèdits per període de pràctiques.

Las prácticas



· Octubre a Desembre -> Captació empreses
  Es reuneixen les pràctiques ofertades per
  empreses d’àmbit nacional.

· Febrer -> Intercanvi
 Es processen totes les ofertes obtingudes i es procedeix a intercanviar-les amb 
altres països en el transcurs de la General Conference de IAESTE (Gener). 
Les ofertes obtingudes per IAESTE España es subhasten entre tots els centres 
espanyols
 
· Març -> Adjudicació pràctiques
 S’adjudiquen les beques als corresponents candidats d’acord a la puntuació 
adquirida per cada alumne depenent de la implicació que ha tingut en el 
programa i cumplint els requisits de cada pràctica en específic. A partir d’aquest 
moment es procedeix a la tramitació de documents, l’acceptació de l’estudiant 
per part de l’empresa, pagament de taxes a IAESTE Espanya i IAESTE 
Catalunya, etc.

Funcionament



Les pràctiques s’adjudiquen depenent de la 
puntuació de cada alumne!!

Adjudicacions

com aconseguir punts?
● Ser membre de IAESTE
● Assistir a les reunions setmanals
● Conseguir pràctiques per a estudiants estrangers
● Realitzar tasques específiques pel funcionament de IAESTE 

Tecnocampus
● Mostrar interès, ser participatiu



Informació de l’empresa
 Nom, lloc, núm treballadors, hores, dies, etc.

Perfil de l’estudiant
 Estudis, curs, especialització, idiomes, programes, etc

Oferta
 Descripció de la feina, categoria, duració, salari, etc.

Allotjament
 Cost estimat, menjar, etc

Oferta pràctiques



Experiències



Contacta amb nosaltres i t’informarem!!

email: iaeste.tecnocampus@gmail.com

facebook: Iaeste Tecnocampus

reunions setmanals: dimecres de 14-15h


