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TIPUS DE CONVOCATÒRIA: (Ordinària, Extraordinària)
Curs acadèmic: 2022-2023
Atès que Erasmus + és el programa de la Unió Europea de a l’Educació, Formació, Joventut i
Esport, aprovat pel parlament Europeu pel període 2014-2020, i estès fins al 2022 per la crisis
de la COVID-19, que té per objecte, entre d’altres, promoure la mobilitat d’estudiants
d’Institucions d’educació Superior, mitjançant períodes d’estudis o practiques en altres països
participants d’aquest programa.
Atès que el programa Erasmus + en la modalitat de mobilitat de pràctiques ofereix als estudiants
la possibilitat d’obtenir finançament per a la realització d’estades en pràctiques a empreses
d’altres països europeus, amb la finalitat de millorar les seves oportunitats d’accés als món
professional.
Atès que el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), adscrit al
Ministeri d’educació, Cultura i Esports (MECD), té com a missió gestionar la participació
espanyola en el programa Erasmus +, i que la Universitat Pompeu Fabra i l’Escola Superior
d’Infermeria del Mar n’ha obtingut finançament per a la mobilitat en pràctiques.
Atès que el programa de convenis bilaterals permet realitzar estudis i pràctiques en universitats
fora de l’Estat Espanyol i de la Unió Europea que poden ser convalidades en el pla d’estudis de
la universitat d’origen. I que aquesta mobilitat no està subjecte a un sistema de beques.
Atès que la Directora de l’Escola d’Infermeria del Mar (ESIMar), la cap d’Estudis de l’ESIMar i la
Coordinadora de Mobilitat (ESIMar) tenen atribuïdes, per delegació, la competència per atorgar
les places, beques o els ajuts als i les estudiants de l’Escola Superior d’infermeria del Mar que
participen en programes de mobilitat.

RESOLEN
Aprovar la convocatòria de 2022-2023 de 16 ajuts de mobilitat en pràctiques a Europa (Erasmus
+ pràctiques), i de 4 places fora de la unió europea (convenis Bilaterals)
I. OBJECTE
Les persones beneficiaries de les places i ajuts de mobilitat podran realitzar estades de
pràctiques d’entre 2 i 4 mesos durant el període comprès entre 1 de setembre de 2022 al 31
juliol del 2023, en empreses o organitzacions del EEES (Erasmus +) o països de fora de la Unió
Europea (conveni Bilateral). Les estades de pràctiques Erasmus + estan finançades per un
sistema de beques que cobreix un mínim de 2 mesos i un màxim de tres mesos. Les estades de
durada superior no rebran finançament per la diferència de mesos. Els cursos i períodes en què
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es podran fer les estades queden supeditats a la disponibilitat de l'ESIMar i al calendari acadèmic
de la universitat d'acollida.
L’estada en pràctiques es formalitzarà mitjançant la subscripció d’un acord acadèmic tripartit
entre la universitat d’acollida, l’ESIMar i la persona interessada a on es regulin els principals
aspectes de les pràctiques així com els compromisos de cadascuna de les parts.
II. REQUISITS
Per poder optar a la plaça de Erasmus Pràctiques o conveni bilateral cal complir els següents
requisits:
a) Estar matriculat/da a l’Escola Superior d’Infermeria del Mar en l’ensenyament de grau en el
moment de realitzar la sol·licitud.
b) El o l’estudiant no podrà tenir assignatures del grau d’infermeria suspeses en el moment de
fer la sol·licitud.
c) No haver comès una falta greu, menys lleu o lleu, que comportin o no l’apertura d’un
expedient disciplinar, una sanció o una amonestació de cap tipus.
d) Acreditar el nivell de capacitació lingüística suficient pel seguiment de les activitats que farà
la universitat o centre d’educació superior, segons estableixi el conveni subscrit amb per
ESIMar amb el centre. Aquesta acreditació es farà per mitjà de la presentació de certificats
oficials.
e) No haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga amb una durada superior a 12 mesos
en el moment de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds.

III. CRITERIS DE SELECCIÓ
Les sol·licituds rebudes es prioritzen en funció dels següents criteris d’adjudicació:
a) Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic obert, en el moment de la sol·licitud. La nota
mitjana es calcula sobre una escala de 0-10.
b) La justificació d’un nivell de capacitació lingüística adequat per al seguiment de les
assignatures de l’ESIMar. Per aquells destins en que sigui obligatori acreditar un nivell
determinat, només es valoraran les sol·licituds que aportin la certificació de la capacitació
lingüística. En els destins en que la capacitació lingüística no sigui obligatori, la certificació
es farà servir com a criteri de desempat.
c) L’adequació del programa que el o la estudiant vol cursar a l’ESIMar a l’organització de
l’ensenyament al centre
d) La informació complementaria que l’ESIMar consideri pertinent
IV. DRETS I DEURES DE LES PERSONES BENEFICIARIES
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Els i les estudiants beneficiaries de la mobilitat tindran els següents drets:
a) A realitzar una estada en pràctiques d’una durada mínima de 2 mesos, i màxima de 3 mesos.
b) A la tutela durant el període de durada de les practiques per part d’un o una professora de
la universitat i per part d’un/a professional vinculat a l’empresa o institució a on es realitzen
les pràctiques.
c) A l’obtenció d’un informe per part de l’empresa o institució col·laboradora, on es detalli
l’activitat desenvolupada, la seva durada i el seu rendiment si escau.
d) A l’avaluació d’acord amb els criteris establers per l’ESIMar.

Els i les estudiants beneficiaries de la mobilitat tindran les següents obligacions:
a) Incorporar-se a la universitat o centre d’educació superior en la data establerta.
b) Fer els pagaments que es requereixin en concepte de matricula, quan es prevegi en el
programa de mobilitat al qual s’acull l’estudiant de l’ESIMar.
c) Emplenar i presentar els documents exigits, tant a l’ESIMar com a la universitat o centre
d’educació superior, en la forma i els terminis que s’estableixin.
d) Comunicar al o a la responsable de mobilitat del centre d’acollida, l’arribada a la universitat
o centre d’educació superior, així com la nova adreça del domicili durant l’estada.
e) Dur a terme els tràmits corresponents, abans i durant l’estada a la universitat o centre
d’educació superior d’acollida, amb l’objectiu que la seva situació jurídica al país d’acollida
s’adeqüi al que estableix la legislació vigent.
f) Proveir-se d’una assegurança mèdica (targeta sanitària europea o cobertura sanitària
internacional en funció del destí), una assegurança d’accidents i una assegurança de
responsabilitat civil, que cobreixi tot el període d’estada a la universitat o centre d’educació
superior d’acollida.
g) Complir amb aprofitament el programa d’estudis i ajustar-se a les normes de la universitat
o centre d’educació superior d’acollida.
h) Realitzar un mínim de 12 crèdits ECTS a la institució d’acollida.
i) Comunicar a la responsable de mobilitat del centre qualsevol modificació que es produeixi
en les assignatures que consten en el document d’equivalència directa amb les assignatures
de l’ensenyament de l’ESIMar, per tal que les autoritzi, si s’escau. Un cop autoritzades, és
responsabilitat de el o la estudiant fer la matrícula de les assignatures afectades pel canvi.
Com a estudiants de pràctiques, s’apliquen els drets i deures establerts en el Reial Decret
592/2014, d’11 de juliol, que regules les pràctiques externes dels i les estudiants universitàries;
la Normativa reguladora de les pràctiques de l’ESIMar; i allò previst en l’acord acadèmic del
programa Erasmus + o Conveni Bilateral.
V. FINANÇAMENT
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a) Els i les estudiants beneficiaris de les places de mobilitat Erasmus + poden rebre una
subvenció de la Unió Europea com a contribució a les seves despeses de desplaçament i
estada durant el període de pràctiques a l’estranger. Aquest import, definit pel programa
Erasmus + segons el sentit de la mobilitat (en funció del país d’acollida) serà en base a la
taula següent, subjecte a possibles actualitzacions.
Grup 1:
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda,
Països del programa amb un Liechtenstein,
Luxemburg,
nivell de vida superior
i Suècia.

Islàndia,
310 euros
Noruega
mensuals

Grup 2:
Alemanya, Austria, Bèlgica, França, Grècia, 260
euros
Països del programa amb un
Itàlia, Malta, Holanda, Portugal, Xipre.
mensuals
nivell de vida mig
Bulgaria, Croàcia, República Txeca, Estònia,
Grup 3:
Letònia, Lituània, Hungria, Polònia, 210
euros
Països del programa amb un
Rumania, Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia, mensuals
nivell de vida inferior
República de Macedònia del Nord, Turquia.
Nota: aquestes dades seran actualitzades pel curs 2022-2023.

b) Els i les estudiants que hagin gaudit d’una beca de regim general del MECD durant el curs
2021-2022, veuran incrementat l’ajut mensual.
c) Es financen estades de pràctiques per un mínim de 2 mesos i un màxim de 3. Les estades de
durada superior no rebran finançament per la diferencia de mesos.
d) El finançament a través dels ajuts Erasmus + pràctiques no és incompatible amb el
finançament a través d’altres institucions, com l’AGAUR, ni amb el finançament que puguin
aportar les empreses o institucions receptors de l’estudiant, i es resoldran cas per cas.
e) L’adjudicació de la beca, tant si se n’ha abonat l’import concedit com si no, pot ser revocada
si en la concessió es va incórrer en ocultació o falsejament de dades o en cas d’incompliment
d’un o més deures de l’apartat IV.
f) La mobilitat dins dls convenis bilaterals no compta amb finançament.
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VI. CENTRES I UNIVERSITATS DE DESTÍ
Universitats

Tipus
Nombre
d’intercanvi de places
Erasmus
2

País

Universita Degli Studi di Roma Tor
Roma – Italia
Vergata

Erasmus
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Coimbra
Portugal

–

2
Erasmus

Escola Superior de Enfermagem do
Porto –- Portugal
Porto
Institut de Formation en Soins
infirmiers du CHR de Metz Mercy
Pôle Régional d’Enseignement et de
Formation aux Métiers de la Santé –
P.R.E.F.M.S.
Tampere University of Applied
Sciences

3
Erasmus

Metz –- França

3

Toulouse - França Erasmus

2

Tampere
Finlàndia

2

– Erasmus
Erasmus

University of Lund

Lund – Suècia

2

Universidad Juan N. Corpas

Bogotà - Colombia

Conveni
Bilateral

2

Universidad del Desarrollo

Santiago – Chile

Conveni
Bilateral

2

Requeriment lingüístic

Curs i trimestre a
realitzar
Italià B1 abans de marxar. 3r trimestre de 3r o
1r/2n de 4t
Anglès B1 al moment de 3r trimestre de 3r
la sol·licitud. Curs de
portuguès abans de
marxar.
Anglès B1 al moment de 3r trimestre de 3r
la sol·licitud. Curs de
portuguès abans de
marxar.
Francès B1 abans de 3r trimestre de 3r o
marxar.
1r/2n de 4t
Francès B1 abans de 3r trimestre de 3r o
marxar.
1r/2n de 4t
Anglès B1 al moment de 3r trimestre de 3r
la sol·licitud.
Anglès B1 al moment de 3r trimestre de 3r o
la sol·licitud.
2n de 4t
No aplicable.
Pràctiques:
1r/2n
trimestre de 4t
Pràctiques teóriques:
3r trimestre de 3r
No aplicable.
Pràctiques:
1r/2n
trimestre de 4t
Pràctiques teóriques:
3r trimestre de 3r

VII. SOLICITUDS I DOCUMENTACIÓ
La persona candidata ha de formalitzar la sol·licitud d’acord amb l’imprès disponible a la pàgina
web de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar i que acompanya aquesta convocatòria.
A la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent:
a) Fotocopia DNI
b) Expedient acadèmic
c) Certificat de capacitació lingüística, quan calgui.
Les sol·licituds que no compleixin els requisits quedaran excloses.
Cada persona candidata només pot presentar una sol·licitud.
Les sol·licituds s’han de presentar en per correu electrònic a alopezc@esimar.edu.es.
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VIII. TERMINI DE PRESENTACIÓ LES SOL·LICITUDS
El període de presentació de les sol·licituds és del 29 de novembre al 8 de desembre de 2021 a
las 23.59h.
IX. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
La coordinadora de mobilitat de l’ESIMar, amb l’assistència si s’escau de la Junta Directiva,
valorarà els i les candidates d’acord amb els criteris fixats en la convocatòria, i en el termini
establert, que no pot superar els 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’últim dia de
presentació de sol·licituds, i dictarà una resolució per adjudicar les places de mobilitat, que s’ha
de publicar al web de l’ESIMar entre el 8 i 11 de desembre de 2021.
El període de reclamacions serà del 11 al 20 de desembre de 2021 a les 14h; les reclamacions es
realitzaran per correu electrònic a alopezc@esimar.edu.es, a través d’un model d’instància, i
han de venir acompanyades de documentació oficial que acrediti la seva reclamació.
Els i les estudiants seleccionats/des hauran de presentar el document d’acceptació o de
renúncia de la plaça de mobilitat entre el 22 de desembre de 2021 i el 14 de gener del 2022, de
conformitat amb el model normalitzat que es poden baixar a la secció de Mobilitat del web de
l’ESIMar.
Un cop transcorregut aquest termini sense haver presentat el document d’acceptació, s’entén
que l’estudiant renuncia a la plaça de mobilitat i aquesta pot ser atorgada a un altre estudiant
que reuneixi els requisits.
Un cop acceptada la plaça de mobilitat, la renuncia abans de l’inici de l’estada per causes no
justificades, pot comportar la prohibició de participar en cap altra programa de l’ESIMar, durant
els anys que restin de l’ensenyament que cursa.
Un cop acceptada la plaça de mobilitat, la renúncia en un temps posterior a la convocatòria
extraordinària de les places desertes, comportarà la impossibilitat de presentar-se a les
assignatures optatives en convocatòria ordinària.
Un cop tancat el procediment de selecció dels estudiants la coordinadora de mobilitat publicarà
la llista definitiva.

X. COORDINACIÓ, GESTIÓ I INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
La coordinació general de la convocaria es porta a terme des del departament de mobilitat de
l’ESIMar.
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Els i les estudiants poden sol·licitar informació a:
1. Correu de la coordinadora de mobilitat Dra. María Gil (mgilp@esimar.edu.es) o al seu
despatx 61.332 (3a planta) amb cita prèvia al correu de la coordinadora.
2. O presencialment a secretaria de l’ESIMar al c/ Dr. Aiguader, 80 08003 Barcelona.

Ariadna
Graells Sans
- DNI
47948383F
(TCAT)

Dra. María Gil Poisa
Coordinadora
d’Internacionalització i de
Mobilitat de l’Escola Superior
d’Infermeria del Mar

Firmado
digitalmente por
Ariadna Graells
Sans - DNI
47948383F (TCAT)
Fecha: 2021.11.26
14:58:48 +01'00'

Firmado digitalmente
Esther Insa
por Esther Insa
Calderon - DNI Calderon - DNI
46813662Z (TCAT)
46813662Z
Fecha: 2021.11.26
14:53:05 +01'00'
(TCAT)

Prof. Ariadna Graells Sants
Dra. Esther Insa
Cap d’estudis de l’Escola Directora de l’Escola Superior
Superior d’Infermeria del d’Infermeria del Mar
Mar

Barcelona, 26 de novembre de 2021
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