
Procediment per realitzar pràctiques en un centre de pràctiques de l’espai 

Europeu a través de l’ajut Erasmus Pràctiques a la Facultat d’Educació, 

Psicologia i Treball Social. 

 

Pre-sol.licitud per als interessats/des en realitzar Erasmus Pràctiques.  

Un cop superada aquesta pre-sol.licitud, els estudiants s’hauran d’inscriure a la 

pàgina web de l’ORI corresponent a l’Erasmus Pràctiques. 

Aquesta pre-sol.licitud és necessària i imprescindible per tal de poder obtenir 

l’autorització del centre en la sol.licitud de l’ORI corresponent a l’Erasmus 

Pràctiques (a aquesta sol.licitud s’haurà d’adjuntar un full d’autorització signat 

pel centre). 

 

- Els estudiants dels diferents graus de la FEPTS que vulguin fer pràctiques a 

l’estranger cal que presentin la següent documentació per tal de formalitzar la 

petició abans del 15 març del curs anterior al que es vol realitzar les pràctiques 

per tal de tenir accés als ajuts Erasmus pràctiques. 

 

Requisits per acollir-se a l’ajut Erasmus pràctiques per realitzar pràctiques en un 

centre de pràctiques de l’espai Europeu (un país elegible dins del programa 

Erasmus): 

- El centre ha de certificar un mínim de 60 dies laborals per tal d’acollir-se a l’ajut 

abans de la tornada; per tant, l’estada suposa una estada d’aquest mínim de 60 

dies. 

- Pels estudiants del Graus de Mestre: només es pot demanar Erasmus 

pràctiques per fer les Pràctiques 3 (24 ECTS).  

- Nacionalitat espanyola o permís de residència a Espanya. 

 

- L’estudiant que estigui interessat en realitzar les pràctiques a l’estranger cal 

que es busquin el centre de pràctiques de forma individual (poden demanar ajuda 

o consell al coordinador/a del grau). 

- L’estudiant ha d’enviar la següent documentació a l’adreça: 

fepts.practiques@udl.cat 

1) carta d’acceptació del centre de pràctiques amb el model que es troba 

disponible a la pàgina web de cada grau. 

mailto:fepts.practiques@udl.cat


2) carta de motivació de perquè es volen fer les pràctiques en aquell centre 

concret que inclogui una descripció de les característiques del centre en qüestió. 

3) Sol.licitud del model d’autorització del centre penjat a la pàgina web de la 

FEPTS (internacional). Erasmus-Pràctiques (udl.cat) 

- Una comissió composta per la vicedegana de relacions internacionals i els 

coordinadors/es dels graus o/i caps d’estudis supervisarà la idoneïtat del centre 

escollit. 

- En el cas dels estudiants de Primària Bilingüe (Pràctiques 2, 3r curs), les 

Pràctiques 2 són de caràcter obligatori i l’assignació es farà segons convocatòria 

FEPTS específica per aquest curs durant el mes de desembre (veure pàgina web 

internacional).  

- Els estudiants també hauran de complir la resta de requisits que la convocatòria 

Erasmus Pràctiques pugui establir un cop publicada l’any que es demani l’ajut.  

 

http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/prac/indexpractiques/

