
INFORMACIÓ DE LA FACULTAT DE FISIOTERÀPIA SOBRE ELS PROGRAMES DE MOBILITAT 

Quant als programes de mobilitat, com a estudiants heu rebut diversa informació, respecte de les actuacions i 

decisions que quant al curs 2019/2020 s'han anat prenent per part de la Universitat, en funció dels esdeveniments 

que dia a dia han anat esdevenint. Tals han estat les notícies, i el canviant de la situació que vivim que ha estat el 

Servei de Relacions Internacionals qui, més que mai, ha anat liderant la comunicació als estudiants. Els centres a 

través dels seus coordinadors, i el personal d'administració que s'encarrega d'aquesta gestió, hem intentat aclarir 

dubtes puntuals i ajudar de manera més directa i particular a aquells estudiants, que per les seves circumstàncies, 

més l'han necessitat. 

Pel que fa al curs 2020/2021, que per les dates en les quals estem, ja hem d'anar planificant, des de la Facultat de 

Fisioteràpia us farem un breu resum que esperem us siga d'utilitat. 

Si teniu algun dubte, podeu enviar un mail a Fac.fisioterapia@uv.es, amb els dubtes que ens plantegeu i 

confeccionarem una llista de FAQs. 

ALUMNES ERAMUS OITGOING 2020-2021 

Passos que heu de seguir: 

1.- L'acceptació de les places es farà per l'aplicació ENTREU, una vegada publicada la llista definitiva, a partir del dia 

3 d’abril fins al dia 11 de maig en "Expedient Erasmus Estudis 2020-2021". La no acceptació dins del terme previst 

es considerarà renúncia a la destinació obtinguda. 

2.- Entreu en la pàgina web de la universitat de la vostra destinació per a veure si han afegit la Aplicattion i Learning 

de curs 2020-21. Controleu les dates, depèn de cada país, sempre els països del nord d'Europa són més avançats 

que els del sud d'Europa. 

Les destinacions estan publicades en la web de la Facultat de Fisioteràpia: 

https://www.uv.es/secretfisio/Erasmus_2019-20/Convenis_Erasmus.pdf 

3.- Envieu un correu electrònic al vostre futur coordinador, indicant-li de quina universitat i facultat sou.  

Llistat de coordinadors: 

https://www.uv.es/secretfisio/Erasmus_20-21/Coordinadores_Curso_2020-21.pdf 

4.- En aquest mail ja podeu indicar-li les hores de pràctiques que desitgeu per al curs que ve. Sol·licitem unes 200 

hores de pràctiques en hospital, indicant les teves preferències traumatologia, neurologia, pediatria…. 

5.- Quan us conteste el coordinador, us enviarà un learning for studies perquè l'empleneu i ha de retornar-se signat 

per vosaltres i per Yasser. És el moment d'indicar les assignatures que realitzareu en la destinació. Dependrà de cada 

país, en uns fareu només pràctiques i en uns altres pràctiques i optatives. Podeu contactar amb 

yasser.alakhdar@uv.es o chisbert@uv.es. 

6.- Després, enviarem aquest learning al coordinador de destinació perquè ell el signe. 

7.- Esperem la signatura del coordinador de destinació, i realitzem el nostre contracte de mobilitat en portalumne 

en: 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/PortalD.jsp 
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