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Convocatòria
Erasmus Pràctiques

2021-2022 



Novetats
covid

 El període en el qual es podran realitzar
les pràctiques serà des del 15 de 
setembre de 2021 fins al 30 de 
setembre de 2022

 S'admet la mobilitat presencial, mixta 
(blended mobility) o virtual (en línia).

 Per a cobrar la beca és necessari viatjar
al país de destinació.

 Es manté la possibilitat per a sol·licitar la 
modalitat B (estudiants que finalitzen els
seus estudis en el curs 2020-2021) en 
els quatre terminis de sol·licitud.

 Els mesos finançats previstos són 5, però
aquest número podrà modificar-se en 
funció del pressupost final que rebem del 
SEPIE (Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación)
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Modalitats

 Modalitat A: pràctiques 
curriculars

 Modalitat B: pràctiques per a 
recent titulats
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Modalitat A
Requisits  Alumnat de grau o màster oficial

 Pràctica confirmada per la 
Comissió de Pràctiques del Centre 
i l’entitat d’acollida

 Matrícula d´assignatura de 
pràctiques
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Modalitat A
Pasos a 
seguir

 Cercar una institució d´acollida

 Sol·licitar les pràctiques a la 
Facultat

 Demanar la beca Erasmus 
Pràctiques.
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Modalitat B
Requisits  Estudiants de Grau o Màster

titulats al curs 2020-2021 (és
suficient tindre tots els crèdits
necessaris per a titular-se abans
de començar les pràctiques)

 No és necessari haver sol·licitat
el títol de grau o màster.
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Modalitat B
Passos a 

seguir
 Cercar una institució d’acollida

amb antelació suficient

 Sol·licitud de la beca Erasmus 
Pràctiques en qualsevol dels
quatre terminis
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Màster
Erasmus 
Mundus Els estudiants del màster Erasmus

Mundus poden sol·licitar la beca
Erasmus Prácticas sempre que no
tinguen concedida la beca
Erasmus Mundus.
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Destinacions Organitzacions dels Estats europeus
que participen en Erasmus:

 Empreses

 ONGs

 Universitats

 Hospitals

 etc
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Destinacions
NO elegibles

 Institucions de la Unió Europea

 Organitzacions que gestionen 
programes de la Unió Europea

 Si tens dubtes pots consultar en 
l'enllaç que tenim en web:

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_es


El Regne Unit no està inclòs com a 
destí en la convocatòria de la beca 

Erasmus Pràctiques 2021-2022.

Regne Unit i 
Brexit
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Trobar una 
Destinació  Coordinadors/es de mobilitat

 Coordinadors/es de pràctiques

 Professors/es de la teua Facultat

 Estades Erasmus estudis

 Webs i base de dades: Consulta

Web de Relacions Internacionals

http://www.uv.es/webrelint/1_Programa_Erasmus_Estudis/1_1_Outgoing/1_1_1_Informacio_General/coordinadores_Titulacion.pdf
https://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_1_Informacio_general/Coord_Practiques_Centre.xlsx
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-erasmus-practiques/outgoing/trobar-una-institucio-1285846947854.html
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Durada de 
l’estada

 Conjunta amb altres períodes
d'Erasmus +

 Durada mínima: 2 mesos

 Durada màxima: 11 mesos i 15 
dies

 Període finançat: màxim 5* mesos

 Entre l’15 de setembre de 2021 i 
el 30 de setembre de 2022
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Durada de 
l’estada

Important tenir en compte:

 Un estudiant pot ser Erasmus 
(Estudis i Pràctiques) fins un 
màxim de 12 mesos per cicle 
(Grau, Màster i Doctorat)

 Excepció: 24 mesos els estudiants
de Medicina i Odontologia, 
Farmàcia i Doble Grau en 
Farmàcia i en Nutrició Humana i 
Dietètica.
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Compatibilitat
amb altres

beques 
Erasmus+

Important tenir en compte:

En cap cas pot coincidir el període
de pràctiques amb el d'Erasmus

estudis.

 Pots ser beneficiari d'Erasmus
Estudios i Erasmus Pràctiques
durant el mateix curs acadèmic,
sempre que siga en períodes
diferents i independents. Per
exemple, Erasmus Estudios
durant el primer quadrimestre i
Erasmus Pràctiques durant el
segon quadrimestre.
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Important tenir en compte:

 Per a tindre dret a la beca en 
aquest cas, és requisit
indispensable haver presentat
per Entreu la documentació
de tancament d'expedient
requerida en la beca Erasmus 
estudis almenys 15 dies abans
de l'inici de les pràctiques.

Compatibilitat
amb altres

beques 
Erasmus+
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Important tenir en compte:

 Aquestes beques s'adjudicaran
condicionades al compliment
del requisit especificat en
aquest punt, per la qual cosa
en cas d'incompliment per part
de l'interessat/a la beca
quedarà cancel·lada.

Compatibilitat
amb altres

beques 
Erasmus+



Important tenir en compte:
Puc sol·licitar 

la beca 
Erasmus 

Pràctiques 
dues vegades?

 Dins d'un mateix cicle (Grau o Màster) la 
pots sol·licitar en diferents
convocatòries, però per a diferent
modalitat, sempre que no excedisques
el límit d'Erasmus dels 12 o 24 mesos.

 És a dir, pots per exemple sol·licitar la 
modalitat A per al curs 2021-2022 i en el 
curs 2022-2023 sol·licitar la modalitat B, 
sempre que complisques requisits per a 
tots dos casos.

 En cap cas es pot sol·licitar dues
vegades la mateixa modalitat de beca (A 
o B) per a una mateixa convocatòria.
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Durada de 
l’estada

Important tenir en compte:

 Les pràctiques no es poden 
començar fins transcorreguts 15 
dies des del tancament del 
termini en el qual les sol·licites. 
Això vol dir que, si per exemple el 
termini finalitza el 29 de gener, 
fins a mínim el dia 14 de febrer no 
podries començar i per tant la 
data d'inici del contracte ha de ser 
aqueixa i no abans.



 Marina Coloma Arenas

Grau de Ciències Polít iques i de les 
Administracions Públ iques

Brussel· les

Testimonis



Grup 1
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, 
Luxemburg, Noruega, i Suècia 460 euros/mes

Grup 2
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, 
Països Baixos, Portugal 410 euros/mes

Grup 3
Bulgària, Croàcia, Eslováquia, Eslovènia, Estónia, Hongria, 
Letònia, Lituánia, Polònia, República Txeca, República de 
Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia iTurquia.

360 euros/mes
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Ajuda
addicional

 250 euros al mes per als
estudiants i estudiantes becaris
del MECD al curs 2020-2021
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Pagaments
 Primer termini: 

 70% de l’import total (fins 5 mesos)

 Segon termini: 

 30% de l’import total (fins 5 mesos)
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Requisit
linguístic

► No es requereix l’acreditació de 
nivell lingüístic per la Universitat

► No obstant, les organitzacions de 
destinació solen requerir-lo
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Online 
Linguistic
Support

(OLS)

 Primer test online obligatori
previ a l’estada

 Segon test online (pendent
confirmen si és obligatori o no)

 Curs de llengua optatiu

 Llengua de la pràctica (llevat
que siga en espanyol)

http://erasmusplusols.eu/es/

https://erasmusplusols.eu/es/
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Calendari
Sol·licituds ► Modalitat A i B (4 terminis):

 Des del dia següent a la 
publicació al DOGV fins el 16 de 
juliol de 2021 

 De l’1 al 21 d’octubre de 2021

 Del 10 al 31 de gener de 2022

 Del 4 al 29 d’abril de 2022
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Sol·licitud
Telemàtica

Presentació per ENTREU: 

 Training Agreement signat per 
l’estudiant, el coordinador/a de 
mobilitat* i l’empresa. 

 En la modalitat A han d’adjuntar
també el document acreditatiu de 
tenir una pràctica assignada

*En el cas de màster signarà el director/a 
del màster.

► Documentació disponible al web:

www.uv.es/relint

https://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_4_Documents_utils/2_1_4_11Curs21_22/AnnexII_Contracte_Practiques_Modalitat_A.doc
https://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_4_Documents_utils/2_1_4_11Curs21_22/AnnexIV_aprovacio_practica_grau.pdf
http://www.uv.es/relint


Contacte ► www.uv.es/relint

► practiques@uv.es

► facebook.com/Relacions.Internacion
als.Universitat.Valencia

► Twitter: @relint_UV

► Servei Relacions Internacionals: 
Palau de Cerveró. Plaça Cisneros, 
4.

• Servei Relacions Internacionals:

Twitter-Logo

http://www.facebook.com/Relacions.Internacionals.Universitat.Valencia
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