
 
CONVOCATÒRIA PRACTIQUES INTERNACIONALS   

CURS 2021/2022 
PRÀCTICUM III  

 
Grau en Educació Primària, Grau en Educació Infantil   

i  Doble Titulació Educació Infantil i Educació Primària 
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social 

 
Objecte: 
 
Aquesta convocatòria té per objecte seleccionar  i donar ajuts econòmics als 
estudiants del Grau en Educació Primària, del Grau en Educació Infantil  i del 
Doble Grau Infantil Primària de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball 
Social que faran una estada de pràctiques a l’estranger. 
 
Requisits generals de la convocatòria de pràctiques a l’estranger: 
 

• Doble Titulació Educació Infantil i Educació Primària 

.    Pràctiques III: Haver superat 110 crèdits incloses les 
pràctiques II. 

 
• Grau Educació  Primària: 
 
 Pràctiques III Mencions: haver superat 97 crèdits de 

matèries didàctico- disciplinars, Pràctiques II i les 

optatives de menció 

 Pràctiques III Generalista: haver superat 97 crèdits de 

matèries didàctico- disciplinars i Pràctiques II 
• Grau d Eduacció Infantil: 

  

 Pràctiques III: haver superat 52 crèdits de matèries didàctico-
disciplinars I les Pràctiques II 

• No haver participat anteriorment en aquesta acció de mobilitat. 

 
 

                        
Documentació: 
 

• Formulari de sol·licitud d’ajut de la convocatòria. 
• Acreditació de nivell d’anglès i d’altres idiomes. 

 



 
 
 
Criteris de Selecció ( per aquest ordre): 
 

•  Expedient acadèmic. 
•  Coneixement d’idioma 

 
Dotació econòmica 
 
Ajuts econòmics Erasmus Pràctiques i ajuts de borses de viatge de la UdL. Per tal de 
percebre l’ajut econòmic Erasmus Pràctiques, l’escola d’acollida ha de poder certificar 
60 dies LABORABLES.  
La Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social oferirà a cada estudiant un ajut 
econòmic de 200 € al finalitzar l’estada, que serà compatible amb d’altres ajudes. 
 
 
 
 
 
PLACES CURS 2021/22 

     

PAÍS CENTRE ENSENYAMENT PLACES 

ALEMANYA 
BERLIN KINDERGARTEN ALEGRIA Grau Infantil 2 places pràctiques III Infantil 
FINLANDIA 
 VANTAA INTERNACIONAL SCHOOL OF 

VANTAA 
Grau Primària 
o 
Doble titulació 
Grau InfantiI- 
Primària 
 
 
 
 

2 places pràctiques III Primària  
menció anglès   (B2 anglês) 
 

FINLANDIA 
HELSINKI ESCOLA MI CASITA Grau Infantil 2 places pràctiques III 

FRANÇA 
 LA BRESSOLA Grau Primària 

O  
Doble  titulació  
Grau Infantil 
Primaria 
 
 

1 plaça pràctiques III Generalista 
1 plaça pràctiques III E. Física 
1 plaça pràctiques III Musical 
1 plaça pràctiques III llengua 
estrangera 



Grau Infantil  
2 places pràctiques III 

FINLANDIA 

HELSINKI KIELO SCHOOL Grau Primària 1 plaça pràctiques III  menció 
anglès( B2 anglès) 

ITALIA 
ROMA LICEO ESPAÑOL CERVANTES Grau Infantil 2 places pràctiques III 

 
 

ROMA LICEO ESPAÑOL CERVANTES Grau Primaria o 
Doble titulació 
Grau Primaria 
Infantil 

1 plaça pràctiques III Generalista 
1 plaça pràctiques III E. Física 
1 plaça pràctiques III Musical 
1 plaça pràctiques III llengua 
estrangera 

PORTUGAL 

LISBOA GINER DE LOS RIOS Grau Primària 
O  
Doble Titulació 
Grau Primaria 
Infantil 
 
 

1 plaça pràctiques III  Generalista 
1 plaça pràctiques III  E. Física 
1 plaça pràctiques III Ll. Estrangera 

Grau Infantil 2 places pràctiques III 

 POLONIA 
CRAKOVIA OPEN FUTURE 

INTERNATIONAL SCHOOL 
 
Grau Primaria 
O Doble 
Titulació 
 Grau Primaria 
Infantil 
 

 
1  plaça  pràctiques III menció 
anglès (B2 anglès) 
 

HONGRIA 

ABONY SOMOGYI IMRE PRIMARY 
SCHOOL 

 
Grau Primaria 
O Doble 
Titulació 
 Grau Primaria 
Infantil 
 

1 plaça pràctiques III Primària  
menció anglès   (B2 anglês) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Presentació de sol·licituds: 
 
Els i les estudiants podran presentar la sol·licitud a partir de l’endemà de la publicació 
de la convocatòria a la seu electrònica de la UdL, fins al  29 de gener de 2021. 
 
Les sol·licituds es poden presentar en el registre electrònic de la Universitat de Lleida, 
pàgina https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php, mitjançant una instància 
genèrica, en la qual s’ha adjuntar el model de sol·licitud previst en la convocatòria 
corresponent i s’hi haurà d’afegir els documents exigits i complementaris.  
 
Aquesta sol·licitud es pot descarregar de la pàgina web : 
http://www.fepts.udl.cat/ca/internacional/informacio-a-lestudiantat/#programa-de-
practiques-internacionals FEPTS on consta la convocatòria objecte de participació i 
també es podrà consultar tot el procés de selecció, que contindrà els corresponents 
enllaços a la seu electrònica.  
 
És responsabilitat de l’alumne gestionar i assegurar-se que s’incorpora a la plaça amb 
la Targeta Sanitària Europea en vigència així com el Certificat de delictes sexuals 
segons requeriment de cada país. 
 
 
 
Comissió de selecció 
 
Es crea una comissió de selecció constituida pels membres següents: 
Presidenta: Agnès Ros Morente 
Secretaria: Maricel Oró Piqueras 
Vocal: Marina Samà Comes 
Les resolucions i tots els tràmits d’aquesta convocatoria es faran públics per als 
interessats en el tauler electrònic de la seu electrònica de la UdL i a la web de la 
FEPTS a l’apartat Internacional informació per a l’estudiantat. 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES 
Les dades facilitades per les persones sol·licitants s’incorporaran en un fitxer de la 
Universitat de Lleida amb la finalitat de gestionar el procés de tramitació i resolució 
dels ajuts convocats, així com els pagaments corresponents.  
 
En relació amb les dades facilitades a través de la sol·licitud que la persona interessada 
presentarà, i de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de data 27 de abril de 
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament 
de les dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
http://www.fepts.udl.cat/ca/internacional/informacio-a-lestudiantat/%23programa-de-practiques-internacionals
http://www.fepts.udl.cat/ca/internacional/informacio-a-lestudiantat/%23programa-de-practiques-internacionals


Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), us facilitem la següent 
informació:  
- Responsable del tractament: La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del 
tractament de les dades personals facilitades (dades de contacte del representant: 
Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat 
- Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat, Plaça de Víctor 
Siurana, 1, 25003 Lleida 
.- Finalitat del tractament: Atorgament d’ajuts a l’estudiantat de la UdL.- Base 
Jurídica: Llei orgànica 6/2001, d’universitats, que preveu la possibilitat que les 
universitats atorguin ajuts d’estudi a l’estudiantat. Les dades són imprescindibles per a 
tramitat les sol·licituds. 
- Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de 
la Unió Europea. 
- Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació 
o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit 
tramès a l’adreça dpd@udl.cat.  
- Termini de conservació de les dades: Conservació permanent de les memòries finals i 
eliminació total de la resta de documentació als sis anys. 
- Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la 
seu electrònica de l’Autoritat https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/ o per 
mitjans no electrònics. 
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