
Seminari de tutorització i condicions de vida i treball 

(PRESÈNCIA OBLIGATÒRIA) 

Professorat: M. Isabel Beas (responsable de l’OIPEP) i Isabel García (consellera d’EURES) 

Data: 15/12/2017 

Ubicació: TD1203AA - ESTCE 

Horari: de 9:30 a 13:30 

Inscripció: formulari en línia en http://preinscripcio.uji.es/ 

Durada: 4 hores 

Seminari sobre el sistema de seguiment i avaluació de les pràctiques internacionals i detall de 

les condicions de vida i treball en cada país (impostos, sanitat, seguretat social, ocupació, 

formació...). 

La sessió es divideix en dues parts: 

 

De 9:30 a 11:00 h. A càrrec de la coordinadora del projecte. Orientació sobre el procediment 

de tutorització i supervisió per part de la Universitat; procediment de contracte, assegurança, 

elaboració de memòries i justificacions, recomanacions. 

De 11:30 a 13:30 h. A càrrec de la consellera Eures. Informació sobre condicions de vida i 

treball: afers administratius, sanitaris, d’ocupació, tributs, etc., específics segons el país de 

destinació. 

 

Si hi ha una causa de força major que impedeix assistir, cal seguir aquest procediment: 

• Si la causa de força major té lloc abans del seminari: es presentarà per registre o per qualsevol 

dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques un justificant documental de la no assistència 

. Només en aquests casos es donarà accés a un enllaç per poder veure la sessió. La sol·licitud es 

dirigirà al OIPEP. Les causes de força major són: 

 1) Malaltia, incapacitat temporal. (Presentes justificant mèdic))  

2) Malaltia o mort d'un familiar de primer o segon grau. (Presentes justificant / certificat de 

defunció) 

http://preinscripcio.uji.es/


 3) Assistència a exàmens oficials. (Presentes justificant)  

4) Entrevista provada de treball. (Presentes justificant)  

5.) Horari de treball incompatible. (Presentes contracte)  

6) Trobar-se en l'estranger per una estada de mobilitat a l'estranger per estudis, pràctiques o 

treball. (Presentes certificat d'estada)  

 

• Si la causa de força major ocorre el mateix dia de l seminari : l'interessat ha de comunicar amb 

un missatge a erasmuspractiques@uji.es, o avisar por teléfono al 964 387 064/964 387 062.  


