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PLA D’ACTUACIÓ DE MOBILITAT DEL CENTRE 

1. MOBILITAT ESTUDIANTS IXENTS 

  OBJECTIU 1 Potenciar la mobilitat i la interconnexió i coneixement mutu 

 
Acció 1: Participació d’estudiants en activitats d’intercanvi 
 
- Visita a la UnIversity of Social Sciences de Frankfurt i participació en Seminari Internacional 
sobre comunicació intercultural per part d’estudiants/es del Grau en Treball Social. Prevista 
per a abril de 2017. 
 
Responsable: Coordinadora de Grau en Treball Social. 
Activitat finançada amb fons OM. 
 
Acció 2: Promoció del coneixement dels programes de mobilitat 
 
- Informació a estudiants/es sobre els programes i convenis i també sobre la Setmana 
Internacional i la sessió específica informativa que hi té lloc per a tot el centre. Estudiants/es 
informaran presencialment a l’aulari. A realitzar la setmana del 7 a l’11 de novembre de 
2016. 
 
Responsables: Coordinador de Centre i PAS responsable de mobilitat (per a activitat de 
l’alumnat). Coordinadors de Grau. 
Activitat parcialment finançada a càrrec de Fons OM (pagament a estudiants que participen 
en difusió, si escau). 
Període: novembre 2016 
 
Acció 3: Potenciació del coneixement sobre els destins i els programes, per part 
d’estudiantat  
 
- Organització d’una jornada sobre mobilitat, específica de centre, en què estudiants que 
s’han desplaçat anteriorment i/o estudiants incoming informen sobre les característiques 
dels destins i dels programes. Per a aquest curs, atesos els terminis, es preveu fer-la després 
de la Setmana Internacional. En el curs 2017-18, seria òptim planificar-la per aquesta 
setmana. 
 
- Introducció de continguts sobre mobilitat en l’assignatura d’Incorporació al grau i 
introducció als mètodes i tècniques d'investigació social, en aquells casos en què no hi 
siguen presents. 
 
Responsables: Organització per part de Coordinadors/es de Grau, PAS responsable de 
mobilitat (per a activitat de l’alumnat). Coordinació per part del Coordinador de mobilitat de 
Centre. 
Activitat finançada a càrrec de Fons OM. Si és precís, s’estudiarà complement amb altres 
fons del Centre. 
Abril 2017 i Novembre 2016 
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Acció 4: Visites de professorat i/o responsables de mobilitat d’altres universitats 
 
- Visita de professorat de la Université Catholique de Lille per a la potenciació de mobilitat 
d’estudiants. 
 
REPSONSABLE: Coordinadora de mobilitat de Grau en Treball Social. 
 
 
Acció 5: Visites de Coordinadors/es a destins 
 
- Visita de la coordinadora de mobilitat de Grau en Treball Social a la Università degli Studi 
de Sasari (Itàlia) per a valorar el funcionament de la mobilitat amb aquell destí i, en 
particular, optimitzar l’elaboració de contractes d’estudis i el procés de convalidació. 
 
- Visita del coordinador de mobilitat del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans a les 
universitats de Siena i Messina per a definir millor la informació disponible sobre aspectes 
que afecten els contractes d’estudis com el nombre de crèdits de les matèries, els 
continguts, els quadrimestres, l’idioma i la possibilitat de triar assignatures d’altres 
Facultats. 
 
RESPONSABLES: Coordinadora de mobilitat del Grau en Treball Social i Coordinador de 
mobilitat del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans. 
Activitat finançada a càrrec de Fons OM. 
 
 
 
Acció 6: Revisió d’acords que afecten a convalidacions i de convenis 
 
- Per experiències prèvies o problemes de convalidació, es traurà de l’oferta per a Treball 
Social els destins de Guanajuato i Molde. 
 
- En el cas del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans hi ha destins complicats perquè 
costa trobar matèries similars perquè en el propi Grau manquen matèries equivalents en el 
EEES o perquè les que existeixen tenen un marcat component jurídic (p.ex. consulente dil 
lavoro a Itàlia) que no facilita la realització del contracte d’estudis quan l’alumne/a desitja 
triar assignatures no jurídiques. En Dret Processal i Dret de la Seguretat Social II no 
s’admeten convalidacions en virtut d’un acord de Consell de Departament el manteniment 
del qual caldria revisar.   
 
RESPONSABLE: Coordinador de mobilitat de Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans i 
Coordinadora de mobilitat de Grau en Treball Social. 
PERÍODE: desembre de 2016 
 
Acció 7: Creació de directori de contactes de coordinadors/es de centre 
 
Elaboració d’un directori de contactes de les universitats, per a facilitar el contacte. Com a 
millora de l’orientació dels coordinadors/es de mobilitat de titulació. 
 
RESPONSABLE: Coordinadors de mobilitat de Grau i PAS responsable de mobilitat de Centre. 
PERÍODE: Desembre 2016. 
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OBJECTIU 2:  Millora de la difusió informativa i transparència en matèria de gestió 

 

Acció 1: Publicació d’informació útil sobre convalidacions de notes 
 
- Elaboració d’un document sobre els criteris a tenir en compte en els contractes d’estudis i 
publicació del mateix en la pàgina web de la Facultat, junt amb exemples de contractes 
d’estudis signats amb anterioritat. Es tractaria d’informació orientativa específica per a cada 
Grau per a aclarir a l’estudiantat que vol demanar mobilitat i a la posterior confecció del 
contracte d’estudis. 
 
- Un assumpte concret és disposar d’informació sobre convalidacions. Es facilitarà en la 
pàgina web la informació pública disponible sobre equivalències per països i qualificacions. 
Si escau, s’estudiarà confecció de documentació específica per als graus del centre. 
 
RESPONSABLE: Coordinadors/a de mobilitat dels Graus del centre. Suport del PAS, per a 
publicació en web. 
A realitzar entre febrer i abril de 2017. 

 
Acció 2: Millora de la presentació d’alguns textos en pàgina web 
 
- Introducció d’índex en algun dels continguts de la pàgina web. 
 
RESPONSABLE: Pas del Centre, Coordinadors de mobilitat de Graus, Comissió de mobilitat. 
A realitzar en novembre de 2016. 
 

OBJECTIU 3:  Millora de competències lingüístiques en anglès 

 
Acció 1. Estudi de possibilitat d’implantació d’activitats docents en anglès 
 
Es realitzarà un estudi sistemàtic de les possibilitats d’implantació d’activitats formatives en 
anglès, que inclourà informació sobre competències lingüístiques i expectatives de millora. 
A partir d’aquest estudi, es coneixeran les opcions d’implantar grups en anglès, en 
determinades matèries i/o l’organització d’activitats complementàries programades en 
aquest idioma. 
 
RESPONSABLE: Coordinador de Centre i Coordinadiors/es de mobilitat Graus, en 
col·laboració amb SOCIAL·LAB i amb la comissió de mobilitat de centre. 

2. MOBILITAT I INCORPORACIÓ ESTUDIANTS ENTRANTS 

  OBJECTIU 1 Potenciar la mobilitat i la interconnexió i coneixement mutu 

 
Acció 1: Setmana d’intercanvi de convivència 
 
Rebre estudiants de la FUAS (Frankfurt) per a participar en activitats de la setmana 
d’intercanvi de convivència entre estudiants/es de Treball Social de València i de la FUAS 
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(Frankfurt), treballant el tema de “Comunicació intercultural”. A realitzar en 
novembre/desembre de 2016. 
 
Responsable: Coordinadora de Grau en Treball Social. 
Activitat finançada amb fons OM. 
 
 
Acció 2: Visita d’estudiants de la FH-Münster 
 
Visita d’estudiants de Treball Social de la FH. Münster participant en activitats organitzades 
en Caracaixent i València, sobre “Conseqüències de la crisi en els Serveis Socials”. Acció 
prevista per a setembre de 2016. 
 
Responsable: Coordinadora de Grau en Treball Social. 
Activitat finançada amb fons OM. 
 
 
Acció 3: Manteniment i promoció del programa de mentores i mentors 
 
Manteniment del programa de mentores i mentors que, entre altres coses, afavoreix entre 
els estudiants el coneixement de la ciutat, la universitat i la Facultat. La participació del 
programa es promocionarà recordant-ne l’existència en la reunió amb estudiants durant la 
Setmana Internacional i també contemplant l’atorgament d’un punt en els criteris 
d’assignació de places Erasmus a aquelles estudiantes i aquells estudiants que hagen 
participat en el programa. 
 
Com a novetat, s’encarregarà a estudiants/es perquè informen sobre el programa, en dies 
previs a la Setmana Internacional. Està informació tindrà lloc en novembre de 2016. 
S’informarà també per e-mail, sobre el programa, a gener o febrer de 2017, en funció dels 
terminis establerts pel SEDI. 
 
Responsables: Coordinador de Centre i PAS responsable de mobilitat (per a activitat de 
l’alumnat), coordinadors de mobilitat de grau (promoció de programa per e-mail). 
Activitat parcialment finançada a càrrec de Fons OM (pagament a estudiants que participen 
en difusió, si escau). 

3. MOBILITAT PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 

  OBJECTIU 1  Projecció internacional de l’activitat docent (programa Erasmus 
Teacher) 
Acció 1: Informació sobre Erasmus Teacher 
 
Recollida sistemàtica de les demandes de docents en el programa Erasmus Teacher i 
incorporació en l’informe de mobilitat de Centre. Al llarg del curs i (incorporació) octubre 
2017.  
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Acció 2: Millora del nivell d’idiomes dels coordinadors (dates per determinar) 
 
Informació sobre les Jornades de formació per al PDI que imparteix docència en una tercera 
llengua fetes en altres universitats, com per exemple la UB. Juny de 2017. 
 
RESPONSABLE: Coordinador de mobilitat de centre. 
Activitat finançada a compte de fons OM. 
 
Acció 3: Desplaçament de diversos docents, en el marc del programa Erasmus 
Teacher (al llarg del curs) 
 
Desplaçaments de diferents docents del Centre a diversos països, per iniciativa pròpia dels 
docents. Segon quadrimestre de 2016-17. 
 

4. AVALUACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT 

  OBJECTIU 1  Millora de la informació sobre la qualitat de la mobilitat, al Centre 

 
Acció 1: Elaboració i distribució de qüestionari específic de mobilitat 
 
En el curs 2015-16 s’observà que les enquestes disponibles per part d’estudiants, relatives 
a qualitat dels programes de mobilitat, eren escasses. Per això s’elaborà i distribuí un 
qüestionari específic, amb molt bons resultats quan a freqüència de resposta. Es planteja 
repetir la mesura. 
 
RESPONSABLE: Coordinador de mobilitat de Centre, amb col·laboració amb SOCIAL·LAB. 
 
Acció 2: Estudi dels plans d’actuació i informes dels centres de Facultats Afins. 
 
Es consultarà a Facultats afins sobre els seus informes i plans de mobilitat, de cara a la 
confecció d’accions. SETEMBRE/OCTUBRE 2017. 
 
RESPONSABLE: Coordinador de mobilitat de Centre. 
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 CALENDARI D’ACCIONS  

 OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL  
 

MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE 

MOBILITAT ESTUDIANTS IXENTS 

OBJECTIU 1 Potenciar la mobilitat i la interconnexió i coneixement mutu 

ACCIÓ 1 
                      
 

Visita i 
Seminari              

Univ.Frankfurt 
    

 
 
 

ACCIÓ 2  

 
 

Informació 
mobilitat i 

participació 
Setmana INT. 

 

         

ACCIÓ 3  

Introducció 
informació 

matèria 
Incorporació 

al Grau 

    
Jornada de 

Centre sobre 
mobilitat 

  
   

ACCIÓ 4 Visita professorat Université Catholique de Lille (dades sense determinar) 

ACCIÓ 5 
Visita a la Università degli studi de Sassari. Treball Social (dades sense determinar) 

Visites a les Universitats de Siena i Messina. Relacions Laborals (dades sense determinar) 

ACCIÓ 6  Eliminació del 
destins          



  

CURS 2016 /2017          

 

7 
 

Guanajuato i 
Molde, de 

Treball Social 

 OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL  
 

MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE 

OBJECTIU 2 Millora de la difusió informativa i transparència en matèria de gestió  

ACCIÓ 1  

Introducció 
d’índex en 

text de pàgina 
web 

Revisió 
d’acords de 

Departaments 
que afecten a 
convalidacions 

  

Document 
d’ajuda 

elaboració 
Contractes 
d’estudis 

Informació 
sobre 

equivalències 
per països i 

qualificacions 

   

Intercanvi  
d’estudiants en Treball 
Social amb Univesitats 

alemanyes 

OBJECTIU 3 Millora de competències lingüístiques en anglès   

ACCIÓ 1 Estudi de possibilitats d’implantació d’activitats formatives en anglès i d’activitats complementàries 

MOBILITAT I INCORPORACIÓ D’ESTUDIANTS ENTRANTS 

OBJECTIU 1 Potenciar la mobilitat i la interconnexió i coneixement mutu    

ACCIÓ 1  
Setmana d’intercanvi 

Intercultural amb FUASS 
(Hamburg). Treball Social 

        

ACCIÓ 2 
Visita estudiants FH-Münster 

Treball Social          

ACCIÓ 3  

Manteniment i promoció del 
Programa de Mentors i 

participació a la Setmana 
internacional 

Informació de 
mobilitat als 
estudiants 

pels mentors 
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 OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL  
 

MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE 

OBJECTIU 2 Introducció d’oferta docent en anglès    

ACCIÓ 1  
Setmana d’intercanvi 

Intercultural amb FUASS 
(Hamburg). Treball Social 

        

MOBILITAT PERSONAL DOCENT INVESTIGADOR 

OBJECTIU 1 Projecció internacional de l’activitat docent (programa Erasmus Teacher)  

ACCIÓ 1 Recollida de demandes de docents en el programa Erasmus Teacher al llarg del curs  

ACCIÓ 2 Informació sobre Jornades de formació per al PDI que imparteix docència en una tercera llengua 

ACCIÓ 3 Desplaçament de diferents docents del Centre a diversos països al llarg de l’any 

EVALUACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT 

OBJECTIU 1 Millora de la informació sobre la qualitat de la mobilitat, al Centre  

ACCIÓ 1           
Revisió i distribució de 
qüestionari específic 

sobre mobilitat 

ACCIÓ 2 
Consulta a altres Facultats 
sobre els seus informes i 

plans de mobilitat 
         

 

  


