Bases reguladores de les mobilitats
internacionals de l’ESDAP
Catalunya
Convocatòria 2020-21
(mobilitat: 1r semestre del curs 2021-22)
Alumnes Outgoing Pràctiques
(SMT)

Mobilitat d’estudiants de l’ESDAP Catalunya per a realitzar una estada de
pràctiques en una institució o empresa col·laboradora (SMT)

Requisits dels estudiants de l’ESDAP Catalunya en mobilitat internacional de pràctiques
(SMT) dins del programa Erasmus +
Els alumnes que realitzen una mobilitat de pràctiques en una institució col·laboradora han de
complir tots els requisits següents:
1.

En el moment de fer la sol·licitud i realitzar la mobilitat, han d’estar matriculats en un
campus de l’ESDAP Catalunya a 4t curs dels Estudis Superiors de Disseny. Han de
tenir superats 100% dels crèdits dels cursos anteriors.

2.

No han d’haver exhaurit els dotze mesos màxims de mobilitat per cicle educatiu sumant
tant les mobilitats d’estudis com les de pràctiques. En aquests dotze mesos computen
totes les mobilitats realitzades independentment de l’àrea d’estudis i es sumen totes les
mobilitats realitzades en els programes Erasmus+ i l’antic programa Erasmus.

3.

Han de tenir nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un país no membre
però participant en el programa. En el cas d’alumnes provinents d’altres països es
demanarà que estiguin en possessió del permís de residència a Catalunya.

No podran ser beneficiaris els estudiants que compleixen alguna de les circumstàncies
següents:
1.

Haver estat condemnat amb sentència ferm a no poder obtenir subvencions o ajuts

públics.
2.

No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o front a la

Seguretat Social segons la legislació vigent, tant autonòmica com estatal.
3.

No estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

Article 1. Sol·licitud
Poden sol·licitar una beca de mobilitat de pràctiques Erasmus els alumnes de qualsevol
campus de l’ESDAP Catalunya que estiguin cursant quart curs dels Estudis Superiors de
Disseny.
Els alumnes interessats a participar en una mobilitat de pràctiques han de presentar la següent
documentació:

1. Formulari de sol·licitud online que es troba al web de l’ESDAP Catalunya:
http://esdap.cat/esdap/erasmus+/e_out/centermatricules_smt_eout.php

2. Certificat acadèmic on constin les assignatures superades, els crèdits i la nota mitjana
de l’expedient. L’alumne haurà de sol·licitar aquest certificat a la secretaria del seu campus
segons model normalitzat. Document escanejat en format PDF.

3. Documents justificatius del nivell de idioma exigit segons el destí sol·licitat. S’admeten
certificats d’entitats públiques i privades reconegudes que assegurin un coneixement
suficient de la llengua o llengües de docència en destí. Document escanejats en format
PDF. Si l’alumne al·lega que té un nivell suficient i no presenta cap document justificatiu es
podria convocar una prova de validació de nivell.

4. Portfoli o book de treballs realitzats durant els estudis. Es poden incloure, així mateix,
projectes o treballs realitzats fora de l’àmbit acadèmic i/o en altres titulacions relacionades
i que tinguin relació amb la destinació sol·licitada. Aquest portfoli es presentarà en format
PDF i s’enviarà carregant el fitxer en el formulari de sol·licitud o bé, enviant l’enllaç de la
plataforma o web on es troba emmagatzemat.

5. Carta de motivació amb els motius que impulsen al sol·licitant a realitzar l’estada de
mobilitat. No pot excedir d’un full A-4 i ha d’enviar-se en un document PDF. La carta no es
valora al barem. Es recomana escriure-la en l'idioma de destí, ja que el mateix text pot
servir per contactar amb l'empresa.

6. Carta d’acceptació de l’empresa on l’alumne vol realitzar l’estada de mobilitat si ja s’ha fet
el contacte i la institució està interessada a acollir l’estudiant.

En qualsevol moment del procés de concurs la CMI pot demanar documentació
complementària a l’interessat, si es considera necessari, per a la correcta selecció dels
candidats.

Article 2. Barem de selecció
El barem que s’aplicarà per a la selecció de participants tindrà una qualificació màxima de 100
punts. La distribució d’aquesta puntuació es farà segons els següents elements:

2.1. Criteris acadèmics (fins a 35 punts)
Es valorarà el nombre total de crèdits superats del conjunt de la titulació i la nota mitja de
l’expedient acadèmic, fins al semestre immediatament anterior a la data de finalització de la
convocatòria de places.
Per al càlcul de la puntuació d’aquest apartat s’utilitzarà la següent fórmula:
Nota mitjana de l'expedient acadèmic x 0,35

2.2. Criteris idioma (fins a 35 punts)
És indispensable un coneixement suficient de la llengua o llengües de docència del país de
destinació en el moment de realitzar la mobilitat.
Per a la selecció es valorarà tant l’idioma propi del país de destinació com l’idioma anglès en
aquells països en què sigui llengua de docència i estigui contemplat en l’acord bilateral entre
les institucions educatives.
Com a escala de puntuació s’utilitzarà el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües
(CEFRL). Com a norma general, per a qualsevol mobilitat es demana un nivell mínim B1 de
l’idioma o idiomes de docència.

Nivell
Puntuació

A1

A2

Sense puntuació

B1
20

B2
25

C1
30

C2
35

Es podrà demanar informació complementària al sol·licitant o al centre de procedència dels
certificats de suficiència d’idioma, en els casos en què existeixi dubte sobre la correspondència
entre el nivell al·legat i el nivell de l’escala anteriorment esmentada.
Si el sol·licitant al·lega suficiència de dos o més idiomes, contemplats com a llengua de
docència de la institució de destí, es computarà la que obtingui més puntuació. Si al·lega que la
llengua de docència es la seva llengua materna es computarà un nivell C2. La CMI podrà
convocar una prova de validació en aquest supòsits.
El no tenir el nivell mínim d’idioma potser motiu d’exclusió del procés de selecció,
excepte en casos degudament justificats i que al·leguin que, en el moment de realitzar la
mobilitat, previsiblement tindran el nivell exigit (per exemple, estudiants que durant el transcurs
d’aquesta convocatòria estiguin realitzant un curs de idioma)

2.3. Portfoli o book (fins a 20 punts)
Es demana un recull de treballs, majoritàriament acadèmics, que permeti visualitzar les
competències que l’alumne ha adquirit. Es realitzarà en format PDF i s’enviarà a través de
l’aplicació online.

2.4. Carta d’acceptació (10 punts)
de l’empresa on l’alumne vol realitzar l’estada de mobilitat.
Els estudiants que presentin una carta d’acceptació d’una empresa europea en la que s’indica
que podran realitzar un període de pràctiques seran beneficiats amb 10 punts extraordinaris en
el procés de selecció.

Només seran seleccionats com a beneficiaris d’una plaça de mobilitat SMT els candidats que
hagin obtingut un mínim de 50 punts.
Els estudiants que hagin gaudit amb anterioritat d'una beca Erasmus+ durant els seus estudis
amb ESDAP Catalunya, amb independència de la puntuació obtinguda, es situaran per sota de
la resta de participants en la relació de beneficiaris, ordenats segons barem.

Durant el procés de selecció la CMI de l’ESDAP Catalunya es reserva el dret de demanar la
documentació complementària que consideri oportuna o convocar proves de qualsevol índole
per tal de fer una selecció més acurada i precisa dels candidats. Amb l’acceptació d’aquestes
bases els sol·licitants accepten també aquest dret.

Article 3. Resolució, terminis d’acceptació i calendari previst per a mobilitats SMT
Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, la CMI farà pública la llista
d’admesos i exclosos. Aquest llistat es pot recórrer segons el que indica l’article 14 de la
Normativa de Mobilitat de l’ESDAP Catalunya. Una vegada es tingui el llistat definitiu
d’admesos i exclosos, la CMI procedirà a la valoració dels candidats. La publicació de la
selecció provisional es farà pública marcat al calendari de la convocatòria.
Contra aquesta resolució provisional es podran presentar al·legacions escrivint al correu
erasmus@esdapcatalunya.cat. Una vegada exhaurit el termini es farà pública la resolució
definitiva de places atorgades i de beneficiaris en situació de reserva.
A partir d’aquest moment, els candidats disposen de 7 dies naturals per acceptar o rebutjar la
plaça atorgada. Les places no acceptades es tornaran a adjudicar seguint l’ordre del llistat de
beneficiaris suplents. El termini per acceptar aquestes vacants és de 7 dies naturals, i, en cas
de no acceptació passaria al següent beneficiari en la llista de reserva, i així successivament
fins adjudicar totes les places disponibles o arribar a l’últim candidat de la llista de suplència.

Una vegada el candidat ha acceptat la plaça de mobilitat, és nomenat estudiant en mobilitat
Erasmus SMT provisional, i serà responsable de la recerca de l'empresa de destí on durà a
terme les pràctiques. També serà responsable de gestionar el seu transport, allotjament i
assegurança.

L’assignació de places es farà per ordre de puntuació al barem, restant en situació de reserva
els sol·licitants preseleccionats que no hagin obtingut plaça en primera instància.

Calendari previst:

presentació de sol.licituds
llista provisional admesos i exclosos
al·legacions
llista definitiva admesos i exclosos
resolució provisional de baremació i
preseleccionats
al·legacions
resolució definitiva de preseleccionats

4 de novembre – 4 de desembre
10 de desembre
11-14 de desembre
15 de desembre
12 de gener
13-20 de gener
27 de gener

Article 17. Renúncia
La renúncia a una beca SMS concedida s’ha de presentar mitjançant un escrit dirigit a la CMI
en el termini màxim de 15 dies després de l’adjudicació provisional.
Els beneficiaris que renunciïn sense causa justificada seran penalitzats a no participar en cap
programa d’intercanvi internacional durant els següents dos cursos acadèmics. Es consideren
causes justificades la malaltia o accident greu del beneficiari o familiar de fins a segons grau, el
compliment d’un deure públic per part del beneficiari i qualsevol altra causa suficientment
justificada que serà valorada per la CMI.
Les renúncies degudament justificades i dins dels terminis establerts per les normatives vigents
no comporten cap sanció.

