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1. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 

 

1. Quins són els passos a seguir si vull sol.licitar la beca ? 

Heu de fer DOS PASSOS : 

1. per una banda, emplenar el Model de sol·licitud   i sel.leccionar les ofertes de les empreses 

que us interessen I`clicar en “presentar la sol.licitud” una vegada seleccionades les ofertes. 

2. i també per altra banda, recopilar tota la documentació ( requisits  i mèrits) i presentar-la 

adjunta per Registre electrònic)  en destinació a OIPEP 

 

2.  He oblidat adjuntar un document que acredita un dels requisits? Què puc fer? 
 
D'aquí a uns dies es publicarà la resolució d'admesos i exclosos provisionals i rebràs un correu . A 
la resolució es detallaran els  documents (requisits) que no hagen estat presentats i tindreu 10 
dies per esmenar errors. En cas que hages de lliurar algun document podràs fer-ho aleshores 
però sempre per registre General o Registre electrònic, Són les dos vies oficials per la entrega de 
documentació relacionada amb convocatòries oficials. 
 
 
 
 
 

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23157
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23157
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23157
http://ujiapps.uji.es/reg/
http://ujiapps.uji.es/reg/


3. Vull enviar un document/certificat que acrediten els requisit o mèrits per què se’m tinga en 
compte , puc enviar-lo per mail a l’OIPEP?  
No. La documentació has de lliurar-la per Registre General de la UJI ( edifici de Rectorat) o bé 
per Registre electrònic. Són les dos vies oficials per la entrega de documentació relacionada 
amb convocatòries oficials. 
 
4.he de presentar una sola carta de presentació  o he d’afegir-ne que       una per cada opció 
que marque en la solicitud ? 
 
Millor que  presentes tantes cartes de presentació com ofertes/empreses elegisques. Estes 
cartes és convenient que siguen personalitzades per a cada entitat, 
 
La carta de motivació ha d’anar dirigida a l'empresa.Com que probablement sol·licites vàries 
ofertes- tantes com vulgues- hauries de fer tantes cartes com sol·licituds, però de moment en 
que ens’ adjuntes per a les teves 3 primeres opcions , hi haurà prou.  
 

IMPORTANTÍSSIM: No poseu accents ni símbols als TÍTOLS  dels 

documents que adjunteu perque ens dona error quan els descarregueu.  

  

http://ujiapps.uji.es/reg/


2. ACREDITACIÓ D’IDIOMES 

1.He fet un exàmen de certificació d’idioma nivell B1 però encara no m’han donat la nota. Puc 

sol.licitar la beca Erasmus + pràctiques?  

 

No. Com indica la Convocatòria, has de estar en possesió d’un Certificat d’idioma B1 en el 

moment de sol.licitar la beca. 
 

2.Tinc un certificat d’idioma i no sé si es válid. Puc sol.licitar la beca erasmus + pràctiques? 

 Sí, pero abans consulta les Taules d’equivalencies d’idioma que té publicades el Servei de 

Llengues i Termnologia. Si el teu certificat no es troba a la taula, no l’acceptarem. Però si encara 

tens dubtes, t’has de posar en contacte amb el Servei de Llengues i Terminologia 
(964728935 /964729473), no amb l’OIPEP, ja que no tenim competències en materia 

d’acreditació de’idiomes. 

  

http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/arxiugral/arxiuacreditacio/AcreditacioUJI/taulesequiv/


3. DECLARACIÓ JURADA 

 

( un dels documents que es consideren requisits per poder presentar-se a la convocatòria, 

heu d’entregar-lo. És imprescindible) 

 

1.Ja he participat en algún altre programa de mobilitat dins del Life Long Learning Programme 

o Erasmus+ en el mateix nivell d’estudis ( per exemple , la beca Erasmus + estudis). Puc 

sol.licitar la beca Erasmus + Práctiques?. 

Sí, és clar. No és incompatible. L’únic requisit és que no hages gaudit ja de més  de deu mesos 

d’una beca Erasmus en el Life Long Learning Programme o Erasmus+ en el mateix nivell 

d’estudis, excepte els estudis de grau que donen accés a estudis de doctorat —Arquitectura, 

Farmàcia, Medicina, Odontologia i Veterinària—, la durada total dels quals serà de 22 mesos.  

 

2.  Ja he participat en algún altre programa de mobilitat dins del Life Long Learning Programme 

o Erasmus+ en el mateix nivell d’estudis ( per exemple , la beca Erasmus + estudis). i no sé 

exactament quants mesos i  dies d’Erasmus estudis he gaudit. Cóm ho puc saber? 

Has de lliurar la Declaració durada amb les dates exactes de eixa mobilitat prèvia. Has de 

posar-te en contacte amb l’ Oficina de Relacions Internacionals (ORI)  per qué et faciliten 

aquestes dades, en mesos i dies exactes. 

 

3.He d’emplenar i signar l’Annex III: Declaració jurada sobre participació en el LLLP/Erasmus+ 

encara que no haja fet un Erasmus+ ESTUDIS?  

Sí. I haurà de posar: “mesos previs = 0” 

  

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fbd6502e-8a7e-47e9-9504-9e1d28be74a0/SLTLP-AnnexIII+Declaraci%C3%83%C2%B3+jurada.rtf?guest=true


4. PLA DE FORMACIÓ  

 

1.Un dels requisits imprescindibles per ser beneficiari de la Beca Erasmus + práctiques és 

realitzar o haver realitzat 10 hores de tallers de formació. No puc asistir-hi, podré beneficiar-

me de la beca sense realitzar aquestes 10 hores?  

 

No. Però podrás fer-ho online. Llig atentament el  Anexo IV: Plan de formación para las 

prácticas internacionales 2019/2020 ( 

https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-

plus/erplus2019/)  Si i no ha sigut publicat encara , pots consultar el de la convocatòria 

anterior aquí. 

 

2. Vull fer els Tallers del pla de formació, online. Cóm ho puc sol·licitar? No tinc accés.  
 
 
Un cop et donin accés a l'aula virtual, podràs veure, dins el Pla de Formació de Pràctiques 
Internacionals en línia, els mateixos tallers que els teus companys faran presencialment. Triaràs 
aquells que siguin del teu interès fins a completar, com a mínim, 10 hores i hauràs de seguir les 
indicacions que et donen les professores responsables dels tallers concrets. 
 

 

3.Vaig participar en el  Pla de formació 2018/2019. He de tornar a fer els tallers si ja tinc les 10 

hores certificades? 

Els candidats i candidates que van realitzar i obtenir certificació Pla de formació per a les 

pràctiques internacionals 2018/2019: estratègies i eines avançades per a l’ocupació i les 

pràctiques internacionals o cursos anteriors, tant presencial com online, només han de 

completar la formació que no van realitzar aleshores (és a dir, seminari sobre condicions de 

vida i treball. 

Però avisa’ns que ja els vas fer , perquè els adjuntem a la teva sol·licitud 

5. Com puc obtenir els certificats dels Tallers de Formació? 

Els certificats dels assistents als tallers, cursos, jornades..., qualsevol  formación gestionada per 
l’OIPEP, están accessibles des d’ Iglú, en Portafirmes, Documents firmes, Certificats Oficials 
Reconeguts.  

7. No sé si estic inscrit als tallers. Puc comprovar-ho? 

Pots comprovar si la teua inscripció està correctament realitzada des de l'IGLÚ, Inscripció a 

cursos 

  

https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2019/
https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2019/
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/554c7b2b-91e1-45c4-8802-4f232d5ba9ab/annexIV1819_101018.pdf?guest=true
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji21361
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji21361


5.MODEL DE SOL.LICITUD TELEMÀTICA i OFERTES D’EMPRESES 

1.Estic emplenant el Model de sol.licitud online i no sé quina Modalitat (1,2 o 3) he d’elegir. Si 
en selecciono una, que jo crec oportuna, será definitiu?  

No, més endavant hi haurà una entrevista amb la comissió i allà podran orientar-te i 
aconsellar-te si la modalitat escollida és la correcta o si bé has de canviar-la. No obstant aquí 
en tens un resum.  

Modalitat 1. Pràctiques curriculars de la teva titulació.  

Modalitat 2 : en aquest cas, començaràs la teva estada en pràctiques  ja com a Titulat, és a dir, 
que sol·licites la beca encara com estudiant però inicies les pràctiques com a mínim 
aproximadament un mes després d’haver tancat expedient.  

Modalitat 3 : Pràctiques extra-curriculars, bé per a alumnes de 3er curs  o bé dirigida a alumnes 
que han elegit Modalitat 2 i suspenen alguna assignatura.  Poden aleshores canviar a modalitat 
3 
 

 ( Llegiu la Convocatòria 2019/20 atentament perquè les dates límit de finalització de 
les pràctiques són diferents per cada modalitat)  

 

2. On puc trobar les ofertes de les empreses?  

 

Les ofertes de les empreses les trobarás dins el Model de sol.licitud on només hi podrás 

accedir durant els dies que estiga oberta  la convocatòria, perque després es tancará 

l’aplicació. Per això et recomanem -i açò es molt important- que faces una captura o anotes les 

ofertes d’alguna manera per què durant el procés de selecció podries o voldries cambiar i ja no 

les podrás visualitzar. 

 

3.M’agradaria fer les pràctiques a una empresa o sector concret que no apareix a l’oferta de 

empreses que es troba al Model de sol.licitud. ¿Qué he de fer?  

 

Al Model de sol.licitud podràs marcar la casella Presenta proposta  i no exclou que també 

elegisques algunes de les ofertes que la OIPEP  ofereix. En el cas de la proposta , has de ser tú 

qui faça els contactes amb l’empresa que t’interesse per veure si t’acceptarien. Quan tingues 

l’okei de la empresa, hauran d’emplenar la Carta de compromís "Letter of Intent 2019 for 

Project proposal ) , per tal que la comissió de cordinadors de pràctiques internacionals i 

L’OIPEP accepten la teva proposta i pugues marxar a fer les teves practiques allí. 

 

  4. En aquest moment em trobe a l’estranger realitzant una mobilitat d’Erasmus + estudis, cóm   
puc sol.licitar la beca Erasmus + pràctiques ?  

 

Com qualsevol altre alumne, podràs fer-ho a través del Model de sol·licitud  juntament amb el 
lliurament de tota la documentació ( mèrits i requisits) a través de Registre electrònic 

 

 

https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2bee4621-2844-4bb2-9f2a-e4ccae12f19b/LOI2019.docx?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2bee4621-2844-4bb2-9f2a-e4ccae12f19b/LOI2019.docx?guest=true
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23157
http://ujiapps.uji.es/reg/


5. Mirant les ofertes d’empreses al model de sol.licitud, no trobe cap oferta per a la meua 
titulació. Qué puc fer? 
 
Podeu elegir ofertes d’empreses que siguen adeqüades per al vostre perfil encara que no 
especifique la vostra titulació si veieu que les tasques a desenvolupar son apropiades i sabrieu 
portar-les a terme. Encara que serà la Comissió i l’empresa les que valoraràn si realment és 
adequat. Per altra banda, no hi ha ofertes per a totes les titulacions, així que  teniu dos 
opcions, o bé buscar empresa pel vostre compte ( presentar proposta) o be seleccionar les que 
més s’ us adeqüen, de moment , i potser més endavant rebrem ofertes per a les vostres 
titulacions. 

6. Mirant les ofertes d’empreses al model de sol·licitud, veig que  una de les empreses en la qual 
estic interessat/ada té múltiples ofertes (es a dir, ofereix més d'un lloc de treball a  la seua 
empresa) ¿he de sol·licitar una d’aquestes ofertes, o totes?  

  Sol·licita totes les places per al mateix lloc de treball que ofertes una empresa, si es dona el cas.  

  7. Tinc dubtes a l’hora de seleccionar i ordenar les ofertes que m’interessen. La selecció i l’ordre 
seran definitius?  

   No. Podràs fer alguns canvis, bé el dia de l’entrevista amb la comissió -on t’orientaran i 
aconsellaran- o bé més endavant si canvies d’opinió, però sempre a través d’una sol·licitud 
motivada i per Registre electrònic 

8. La meva idea es presentar proposta d’entitat , però els contactes que estic fent amb empreses 
porten un temps i no sé si tindré l’aprovació de l’empresa abans que finalitze el termini de la 
convocatòria. En aquest cas, podria sel.leccionar opcions de les empreses que oferta la UJI i més 
endavant, en cas que m’escolliren en una de les meves propostes , podria canviar-ho? 

Sí, les dos opcions són totalment compatibles. És a dir, pots proposar empresa ( no es precís que 
sapigues quina empresa en concret encara, simplement al formulari Model de sol.licitud clica 
sobre la casella que indica que proposaràs empresa) i alhora, pots sol,licitar vàries de les ofertes 
que ofereix la UJI ( tantes com vulgues)  Més endavant,  segons com avancen els teus contactes 
amb les ofertes que tu has buscat, et decidiràs per una o altra opció.  

9. Com puc trobar una empresa  que m’aculla pel meu compte? 

 

Recordeu quan envieu mails a entitats per a informar-los del vostre interés en fer les 

pràctiques E+ amb ells de mencionar Erasmus+ internships, i a més a més afegir algún 

hipervincle a la nostra web en anglés, per exemple: 

 

 Apply for a student. 

 Abstract of the project. (Important Information for the host institution) 

 

 

No oblideu mencionar que rebreu finançament del programa Erasmus+ així com informar-los 

que la Universitat Jaume I us proporciona una assegurança de viatge i sanitària  per a la 

totalitat de la vostra estada.  

 

 

https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/485c7a45-f463-42e4-a35a-2d9260b2b455/appli19.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/232fdc9c-29dc-450b-b0f5-1689b0915ece/Abstra19.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/232fdc9c-29dc-450b-b0f5-1689b0915ece/Abstra19.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/44392618-daaa-4954-8326-dbc0b0b3d48c/Abstract19.pdf?guest=true


6. ALUMNES DE DOCTORAT 

1. Sóc estudiant de Doctorat. Una de las caselles del Model de sol·licitud diu "Nota mitjana de 
l’expedient sobre 10" ¿quina nota deuria afegir?  

Hauràs d’adjuntar la nota mitjana dels estudis que t’han donat accés al Doctorat 

2. Voldria que la estada fora vàlida per a menció internacional. Seria convenient obtindre 
l’autorització de la coordinadora del  meu  programa doctoral i de la meua tutora de tesi sobre 
les tasques a desenvolupar?.  
 
Les estades requereixen, abans del seu inici, un document d’autorització del director o 
directora de tesi on s’indica el nom de l’investigador o investigadora responsable de la 
estància acompanyat d’un document de conformitat expressa emès per l’anomenat 
investigador o investigadora responsable, i a més a més, han de ser avalades per la Comissió 
Acadèmica del Programa de Doctorat. 
 
Pots  trobar tota la informació, requisits i procediments al  següent enllaç.  
 Aquí tens el contacte de la Coordinadora de pràctiques Internacionals de l’escola de Doctorat. 
 
Beatriu Escuder Gil, PhD 
Departament de Química Inorgànica i Orgànica 
Universitat Jaume I 
12071 Castelló, Spain 
 
Tel. +34 964729155 
Fax. +34 964728214 
escuder@qio.uji.es 
https://sites.google.com/a/uji.es/biosupramat/ 
 
3. Soc alumne/a de doctorat . Esta convocatòria es refereix només a mobilitat per a pràctiques, 
no? És a dir, que les estàncies en altres centres universitaris per a les activitats 
relacionades amb la realització de la tesi doctoral no entren aquí, és correcte? 
  

No. Aquesta convocatòria té el potencial de ser també una estància d’investigació en una 

institució a l’ús. Tu pots contactar amb un grup d’ investigació que t’accepte per a  realitzar 

una estància d’investigació i això es podria gestionar a través d’aquest programa  

Si vols més informació o ja tens un grup que t’accepte podem veure com iniciar les gestions 
posa’t en contacte amb Beatriu Escuder per qualsevol altre dubte.  
 
Beatriu Escuder Gil, PhD 
Departament de Química Inorgànica i Orgànica 
Universitat Jaume I 
12071 Castelló, Spain 
 
Tel. +34 964729155 
Fax. +34 964728214 
escuder@qio.uji.es 
https://sites.google.com/a/uji.es/biosupramat/ 
 

http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/internalitzacio/doctorat-internacional/?urlRedirect=http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/internalitzacio/doctorat-internacional/&url=/estudis/centres/escola-doctorat/internalitzacio/doctorat-internacional/
tel:+34%20964%2072%2091%2055
tel:+34%20964%2072%2082%2014
mailto:escuder@qio.uji.es
https://sites.google.com/a/uji.es/biosupramat/
tel:+34%20964%2072%2091%2055
tel:+34%20964%2072%2082%2014
mailto:escuder@qio.uji.es
https://sites.google.com/a/uji.es/biosupramat/


7. ALTRES  

 

 

1. Acabo de començar els meus estudis a la UJI, però ja tinc una titulació prèvia en una 

universitat diferent. Cóm es baremarà el meu expedient de notes?  

Haurás d’adjuntar i enviar-nos a traves de Registre electrònic)  el teu expedient de notes de la 

universitat que corresponga. 

 

2. M’ agradaria realitzar les pràctiques a partir de setembre de 2020. Però, aquest curs 2019 

tanco expedient, per tant, no estaria matriculat/ada en el curs 2020/2021 ¿He de presentar-

me a aquesta convocatòria 2019/2020 per poder començar les pràctiques en setembre de 

2020 como a  titulat/ada, encara que ja no estigues matriculat/ada en eixe moment a la UJI?  

 

Com diu la convocatòria, has d’estar matriculat/da en el moment de fer la sol·licitud. Per tant, 

has de sol·licitar la teua participació en el programa Erasmus + pràctiques en esta 

convocatòria, 2019/2020 i podràs realitzar-les  a partir de setembre 2020,com recent 

titulat/ada. 

 

3. Tinc dubtes concrets sobre la meva situació, possibles dates d’inici de les pràctiques, 
modalitat , TFG /TFM , estudis de doctorat...Qui em pot orientar?  
 
Us recomanem que per a dubtes relacionats amb informació acadèmica contacteu amb els 
coordinadors de Pràctiques Internacionals dels centres. 
 

FCS: Mª del Carmen Pastor 

FCHS Cristina González Oñate 

FCJE: Maria Teresa Martínez 

ESTCE: Jaume Gual 

Escola de Doctorat: Beatriu Escuder 

Si no us és possible contactar-los, sol·liciteu la beca i més endavant es realitzaran unes 
entrevistes amb la comissió, on estaran presents els coordinadors i allà us podran orientar en 
els vostres casos i dubtes concrets. 

4. Pràctiques en Regne Unit: BREXIT   
 
Degut a la sortida de Regne Unit de la UE y a la falta d’acord entre ambdues parts, de moment 

no s’oferiran estades de pràctiques al Regne Unit, a falta d’actualitzar la informació.*** 

Per a seguir l’actualitat del Brexit: 
https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/normativa/brexit/ 

http://ujiapps.uji.es/reg/
http://www.uji.es/departaments/psb/base/estructura/personal?p_departamento=97&p_profesor=63035
mailto:onate@uji.es
http://www.uji.es/departaments/emp/base/info-general/personal/personal?p_departamento=101&p_profesor=42320
http://www.uji.es/departaments/com/base/estructura/personal/?urlRedirect=http://www.uji.es/departaments/com/base/estructura/personal/&url=/departaments/com/base/estructura/personal&p_departamento=2102&p_profesor=297
http://www.uji.es/departaments/qio/base/estructura/personal?p_departamento=98&p_profesor=58706
https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/normativa/brexit/

