Mobilitat de pràctiques (SMT)
Descripció
És una mobilitat que permet realitzar unes pràctiques extracurriculars (segones pràctiques no
obligatòries) en una empresa a l’estranger.
Les mobilitats es duran a terme durant el primer semestre del curs acadèmic 2021-22,
preferiblement de setembre a desembre.
La responsabilitat de trobar l’empresa és de l’estudiant que fa la mobilitat.

Sol·licitud
Un cop oberta la convocatòria i sempre dins del termini, els estudiants que vulguin sol·licitar la
mobilitat han de:
1_Donar-se d’alta a l’aplicació web:
http://esdap.cat/esdap/erasmus+/e_out/centermatricules_smt_eout.php
2_Es rebrà un mail amb un usuari i contrasenya (cal vigilar la carpeta spam) per entrar a l’espai
personal.
3_Cal entrar a l’espai personal: http://www.esdap.cat/esdap/erasmus+/usuaris_smt/login.php i
pujar-hi els següents documents (pdf):
•
•
•
•
•
•

DNI
Certificat acadèmic amb la nota mitjana (cal demanar-lo a la secretària del propi
campus)
Documents justificatius del nivell de idioma
Portfoli o book de l’alumne
Carta de motivació
Carta d’acceptació de l’empresa (si ja s’ha contactat)

4_Estar pendent de la publicació de les llistes d’admesos i de seleccionats segons el calendari
de la convocatòria.

IMPORTANT!!
Cal tenir totes les assignatures aprovades i tenir un nivell mínim d’idioma per poder
participar en la convocatòria.

Abans de la mobilitat
1_Buscar i trobar l’empresa on farà les pràctiques abans de la finalització del curs 2020-21.
2_Omplir la següent documentació (es facilitarà als alumnes seleccionats):
• Learning agreement for traineeship, apartat before mobility (conveni d’aprenentatge
entre empresa, estudiant i ESDAP)
• Conveni de subvenció (conveni financer entre l’estudiant i ESDAP Catalunya on
s’especifica la quantitat de la beca i quan es duran a terme els pagaments)
3_Contractar una assegurança. Segons la normativa de l'Agència Nacional Erasmus
espanyola, tots els alumnes Erasmus en pràctiques han de contractar obligatòriament una
assegurança que cobreixi:
•
•
•

assegurança mèdica (Targeta Sanitària Europea o assegurança mèdica privada)
assegurança d'accidents
assegurança de responsabilitat civil

4_Es donarà d’alta a l’estudiant a la plataforma OLS (online linguistic suport), on haurà de
realitzar obligatòriament un test de nivell de l’idioma utilitzat durant la mobilitat. A partir del
test, se li assignarà un curs online.
5_L’estudiant haurà de buscar-se el transport i allotjament pel seu compte.

Durant la mobilitat
1_En arribar, el responsable de l’empresa haurà de signar i segellar:
•
•

Certificate of arrival. L’estudiant l’ha de fer arribar a la coordinació ESDAP Catalunya
per tal de percebre el 80% de la beca.
Learning agreement for traineeship, apartat during mobility.

2_De forma regular, l’estudiant ha d’anar informant el coordinador de mobilitat ESDAP
Catalunya sobre la marxa de les pràctiques.

Després de la mobilitat
1_El responsable de l’empresa ha d’omplir:
•
•

Learning agreement for traineeship, apartat after mobility (hi ha una avaluació)
Certificate of traineeship

2_L’estudiant ha de fer arribar a la coordinació ESDAP tota la documentació signada i
segellada.
3_OLS: cal fer el 2n test de nivell d’idioma a la plataforma online d’idiomes.

4_EU Survey: cal completar una enquesta que envia la comissió europea; arriba al correu
electrònic de l’estudiant. (cal vigilar la carpeta spam)
5_Ressenya: l’estudiant ha de redactar una ressenya amb fotografies on expliqui la seva
experiència Erasmus+: com va aconseguir trobar l’empresa, allotjament, com va ser l’estada,
per què recomanaries l’experiència, etc. La ressenya es publicarà a la web d’ESDAP Catalunya
com a guia per futurs alumnes. Cal enviar-la per correu en format word amb les fotografies per
separat en format .jpeg.
6_Amb tota la documentació lliurada, es farà el 2n pagament del 20% restant de la beca.

Quantitat de la beca

Grup 1

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

300€/mes

Grup 2

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

250€/mes

Grup 3

Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia,
Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia,
República Txeca, Romania, Turquia

200€/mes

Ajudes complementàries:
+100€/mes per fer mobilitat de pràctiques
+200€/mes si l’estudiant és beneficiari d’una beca general MECD.
L’ajuda de pràctiques és incompatible amb l’ajuda que es dona als beneficiaris de la beca
general MECD. Només es pot optar a UNA sola de les ajudes complementàries.

