CON
NVOCAT
TÒRIA
2
2019/202
20
Pràctique
es interrnacionals
Doble Grau E. Infantil
E. Prim
mària i Grraus en E.
E Primàrria i Infan
ntil
Term
mini:
Del 11 de ge
ener al 21 de gene r de 2019
9
Llisttat de pla
aces dispo
onibles ess poden consultar a “llistat d
de places
s “.
Req
quisits esp
pecífics:


Doble Grau
G
E. In
nfantil i E
E. Primària



o Pràc
ctiques II: haver ssuperat 12
24 crèdits
s inclosess Pràctiqu
ues I
Grau d’E. Primària:


Pràc
ctiques III Mencion
ns: haverr superat 97 crèditts de
mattèries didà
àctico- di sciplinars
s, Pràctiques II i le
es
opta
atives de menció




Pràc
ctiques III Genera lista: hav
ver supera
at 97 crèd
dits de

mattèries didà
àctico- di sciplinars
s i Pràctiq
ques II
Grau d’E. Infanttil:


Pràc
ctiques III: haver superat 52
5 crèdits
s de matè
èries didàcticodisc
ciplinars i

Pràcctiques III


No hav
ver particiipat anterriorment en aques
sta acció d
de mobilitat.

Docum
mentació:


1 sol·licitud imp
presa i sig
gnada .



1 fotoc
còpia del DNI.



Acredittació de nivell
n
d’an
nglès o fra
ancès.

Criteris de selecció
s
( per aque
est ordre)):


Expedient acadè
èmic.



Coneix
xement d’idioma.

Dota
ació econ
nòmica
Els a
alumnes també po
oden acce
edir als ajjuts econò
òmics Era
asmus
Pràc
ctiques i als
a ajuts de
d borsess de viatg
ge de la UdL.
U
Per ttal de
perc
cebre l’aju
ut econòm
mic Erasm
mus Pràcttiques, l’a
alumne ha
a de pode
er
certtificar un MÍNIM DE 60 DIES
S d’estada.
Facultat d’Educació
d
ó, Psicolog
ball Social oferirà a cada
La F
gia i Treb
estu
udiant un ajut econ
nòmic de
e 275 € al finalitzar l’estada
a, que serrà
com
mpatible amb d’altrres ajudess.
Pres
sentació de
d sol·licituds:
Les sol·licitud
ds han de
e presenta
ar-se al Registre
R
de
d la secrretària de la
Facu
ultat d’Ed
ducació, Psicologia
P
i Treball Social , de
d 9.30 h
h. a 13:00
0h.
bilitat de l’alumne gestionarr i assegu
urar-se qu
ue s’incorrpora a
És rresponsab
la plaça amb la Targeta Sanità ria Europ
pea en vig
gencia, i a
amb el ce
ertificat
delictes se
exuals i penals
p
am
mb vigenc
cia.
de d

