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Annex IV. Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2017/18. Convocatòria 

Erasmus + Pràctiques 

Avís: aquest document s’anirà actualitzant amb les dates i ubicacions definitives de les 

activitats formatives 

Data d’actualització: 05/10/2017 

1. Objectiu 

El pla formatiu té com a objectiu oferir unes competències bàsiques, tant genèriques com 

específiques, per a preparar adequadament els candidats i candidates a una experiència 

internacional intensiva. 

 

Les activitats mencionades són part del programa i, per tant, obligatòries, i hi haurà un control 

d’assistència i lliurament de tasques.  

 

2. Reconeixement 
El pla permet complir un màxim de 24 hores. S’han de realitzar com a mínim un total de 10 

hores mínimes d’orientació i assistència a tallers fins a l’13 d’octubre. 

 

Per a l’estudiantat de grau, llicenciatures o diplomatures es reconeix com a màxim 1 crèdit per 

“activitats universitàries amb reconeixement de crèdits” sempre que complisca les 20 hores de 

formació. 

Per a estudiantat de doctorat es reconeix com a hores d’activitats transversals. 

 

 Els candidats i candidates que van realitzar i obtenir certificació del Pla de Formació de 

Pràctiques Internacionals 2017 VIII Pla de formació per a les pràctiques internacionals 

2017/18: estratègies i eines avançades per a l’ocupació i les pràctiques internacionals (8a 

edició) 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 cal 

presentar documentació justificativa en la convocatòria. 

 

3. Modalitats de formació 

Hi ha solament dues modalitats, que són excloents. El o la participant ha d’optar-ne només per 

una, a través de preinscripció.uji.es 

 

a) Modalitat presencial. Els tallers es realitzen de forma presencial en els horaris i 

ubicacions descrits a l’apartat 5 d’aquest document. 

b) Modalitat en línia (Aula Virtual). Els candidats i candidates que per motiu justificat 

documentalment –causa de força major– no puguen realitzar presencialment el curs, 

han de matricular-se en la modalitat en línia i realitzar el curs mitjançant l’Aula 

Virtual. Nota: els candidats i candidates han d’adjuntar a la sol·licitud de convocatòria 

els documents justificatius. 

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e6de7ef1-eac3-4cb5-8486-ea73d24002e0/plafdef17.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e6de7ef1-eac3-4cb5-8486-ea73d24002e0/plafdef17.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e6de7ef1-eac3-4cb5-8486-ea73d24002e0/plafdef17.pdf?guest=true
http://inscripcio.uji.es/
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L’OIPEP emet els certificats una vegada comprovada l’assistència a les activitats mitjançant 

signatura (presencials) i lliurament de tasques (presencials i virtuals) 

• Causes de força major (justificades documentalment): 

• Malaltia, incapacitat temporal. 

• Malaltia o mort d’un familiar de primer o segon grau. 

• Assistència a exàmens oficials. 

• Entrevista provada de treball. 

• Horari de treball incompatible. 

• Estada de mobilitat a l’estranger per estudis o pràctiques. 

Inscripció: 

La inscripció només està permesa als candidats i candidates dels programes Erasmus + 

Pràctiques. La inscripció al taller de condicions de vida i treball només la poden fer els 

candidats i candidates que es consideren aptes i que hagen sigut preseleccionats per la Comissió. 

 

4. Certificació 

S’atorgarà un certificat oficial telemàtic d’aquestes jornades a les persones que assistisquen i 

signen (obligatòriament) el control corresponent en cada taller. En el cas de modalitat online, 

s’haurà de lliurar les tasques corresponents en el termini indicat a l’aula virtual. 

 

5. Contingut: activitats per als candidats i candidates: «Orientació professional» 
 

A càrrec de personal de l’OIPEP.  

 

Inscripció:  preinscripció.uji.es 

 

L’estudiantat ha de complir 10 hores mínimes en total, d’entre les activitats proposades, segons 

les seues necessitats formatives, abans de l’11 d’octubre. D’entre les proposades totes són 

optatives excepte «Seminari de tutorització i condicions de vida i treball» de caràcter obligatori 

per a les persones preseleccionades, i que no inclou aquest còmput. 

 

Heu d’inscriure-vos al curs “Pla de formació per a les pràctiques internacionals (2016/2017)” i, 

a més a més, al taller o tallers al que us agradaria assistir. Si opteu per la modalitat en línia, el 

procés és el mateix, però heu de triar el Pla de formació i taller que tinga la llegenda “on line”. 

 

Activitats: 

a) Sessió d’orientació per a la convocatòria 
Professorat: M. Isabel Beas (responsable de l’OIPEP) i coordinadors i coordinadores de 

pràctiques internacionals dels centres 

Data: 26 de setembre de 2017 

Ubicació: Sala d’Actes ESTCE – TD0301CC 

Horari: de 11 a 14 h 

Durada: 3 hores 

Informació i orientació exhaustiva sobre els requisits i convocatòria Erasmus +, grupal. 

Atenció: la inscripció per a aquest taller s’obri el 14 de setembre i es tanca el 25 de 

setembre a les 23:59 hores.  

http://inscripcio.uji.es/
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b) Taller de currículum Europass i carta de presentació 

Professorat: M. Isabel Beas (responsable de l’OIPEP) i Conchi Pérez (tècnica d’Inserció 

Professional de l’OIPEP) 

Data: 27 de setembre 2017 

Ubicació: TD0106AI - ESTCE 

Horari: de 11 a 14 h 

Durada: 3 hores 

Taller bàsic de preparació de currículum Europass i carta de motivació exigits en la 

convocatòria Erasmus +. 

Atenció: la inscripció per a aquest taller s’obri el 14 de setembre i es tanca el 26 de 

setembre a les 23:59 hores.  

 

 

c) Taller de recerca d’ocupació i pràctiques a l’estranger 

Professorat: M. Isabel Beas (responsable de l’OIPEP) i Conchi Pérez (tècnica d’Inserció 

Professional de l’OIPEP) 

Ubicació: TD0203AI - ESTCE 

Data: 2 d’octubre 2017 

Horari: de 10 a 13 h 

Durada: 3 hores 

Eines i recursos per a trobar empreses on fer pràctiques a l’estranger per a la recerca d’ocupació 

a l’estranger, adreçat especialment a l’estudiantat que vol fer una candidatura espontània. 

Atenció: la inscripció per a aquest taller s’obri el 14 de setembre i es tanca l’1 d’octubre a 

les 23:59 hores. 

 

d) CV per a UK i IRL i carta de presentació  
Professorat: M. Isabel Beas (responsable de l’OIPEP) 

Data: 4 d’octubre de 2017 

Ubicació: Sala d’Actes ESTCE – TD0301CC 

Horari: de 10 a 14 h 

Durada: 4 hores 

Taller pràctic amb l’objectiu de dissenyar un currículum adequat per al Regne Unit o Irlanda, i 

una carta de presentació. 

Atenció: la inscripció per a aquest taller s’obri el 14 de setembre i es tanca el 3 d’octubre a 

les 23:59 hores. 

 

e) Taller d’entrevista 
Professorat: Conchi Pérez (tècnica de l’OIPEP) 

Data: 5 d’octubre de 2017 

Ubicació: Aula TD2206AA - ESTCE 

Horari: de 10 a 14 h 

Durada: 4 hores 

Taller pràctic per a solució de dubtes en entrevistes de selecció enfocat a entrevistes per a 

pràctiques internacionals i telefòniques amb l’empresa. 

Atenció: la inscripció per a aquest taller s’obri el 14 de setembre i es tanca el 6 d’octubre a 

les 23:59 hores. 

 

f) Taller CV creatiu 

Professorat: Jaume Gual i Eduard Farran (coordinadors de Pràctiques Internacionals de 

l’ESTCE) 

Data: 29 de setembre de 2017 

Ubicació: TD0103AI - ESTCE 

Horari: de 10 a 13 h 

Durada: 3 hores 
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Taller pràctic adreçat a titulacions tècniques de disseny o creatives (Publicitat, Relacions 

Públiques, Comunicació, Disseny, Arquitectura...) per a preparar el dossier. 

Continuarà amb una sessió drop-in session voluntària. 

Atenció: la inscripció per a aquest taller s’obri el 14 de setembre i es tanca el 28 de 

setembre a les 23:59 hores. 

 

 

g) Drop-in session (revisió del CV i carta de motivació Europass, per a UK o IRL) 
Professorat: M. Isabel Beas (responsable de l’OIPEP), Conchi Pérez (tècnica de l’OIPEP) 

 

Drop-in session (revisió CV Europass) 

Data: 3 d’octubre 2017 

Ubicació: sala reunions OIPEP 

Horari: de 9.30 a 11.00 h (Conchi Pérez) 

Durada de les drop-in session: sessions de mitja hora per a grups de quatre persones. 

 

La inscripció a aquesta session és EXCLUSIVA per als assistents al taller de CV Europass. 

S’obrirà al finalitzar el taller corresponent, és a dir, des del 27 de setembre a les 14:00 fins 

el 2 d’octubre a les 23:59 hores. 

 

Drop-in session (revisió CV Europass, UK o IRL) 

Data: 6 d’octubre 2017  

Ubicació: sala de reunions de l’OIPEP 

Horari: de 12 a 14 h (M. Isabel Beas) 

 

Durada de les drop-in session: sessions de mitja hora per a grups de quatre persones. 

 

La inscripció a aquesta session és EXCLUSIVA per als assistents a aquests tallers. 

S’obrirà al finalitzar el taller corresponent, és a dir, des del 27 de setembre a les 14:00 fins 

el 5 d’octubre a les 23:59 hores. 

 

 

h) Taller de competències transversals  
Objectiu: treballar la competència, el compromís i comunicació.  

Data: 11 d’octubre de 2017 (M. Isabel Beas i Conchi Pérez) 

Ubicació: Aula TD2045AA - ESTCE 

Horari: d’11.00 a 14.00 h 

Durada: 3 hores 

Atenció: la inscripció per a aquest taller s’obri el 19 de setembre i es tanca el 10 d’octubre 

a les 23.59 h. 

 

i) 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: Tercera setmana de desembre, a determinar 

Ubicació: a determinar 

Horari: de 10.00 a 14.00 h 

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: 
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De 10.00 a 11.30 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 12.00 a 14.00 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. 

 

j) Orientació individualitzada  

Professorat: Conchi Pérez (tècnica de l’OIPEP) 

Data: del 26 setembre a l’11 octubre (excepte els dies de taller) 

Durada total: de 0,5 a 3 hores  

Horari: de 11.45 a 13.15 h 

Sessions individuals 

Inscripció en preinscripció.uji.es i, obligatòriament i per tal de poder triar el dia, mitjançant 

l’enllaç següent: http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/io/Informacio-usuaris/ 

Cal seleccionar l’opció “Orientació professional en general”. 

Orientació encaminada a la revisió d’eines i recursos. En el cas de tindre dubtes concrets sobre 

les convocatòries, s’aconsella estudiar-les a fons, consultar els coordinadors/es acadèmics de 

pràctiques internacionals i, si cal, acudir en horari de 9 a 14 h a l’OIPEP per a rebre informació 

per part del personal d’informació. 

Atenció: la inscripció per a aquesta orientació s’obri el 14 de setembre i es tanca el 10 

d’octubre a les 23.59 h. 

 

 

4. Activitats recomanades 

 

1) Consulteu a fons de la guia PROMOTE Your International Career, elaborada per l’OIPEP i 

actualitzada anualment. 

2) Consulteu a fons els videorelats de participants en altres edicions: 

http://www.ujixmon.uji.es/index.php 

 

3) Seguiment i tutorització individual amb el coordinador o coordinadora de pràctiques externes 

internacionals i/o tutor o tutora de la Universitat. 

Professorat: coordinador o coordinadora de pràctiques externes internacionals i/o tutor o tutora 

acadèmic de pràctiques externes. 

S’ha d’establir amb el tutor o tutora de la Universitat designat per la comissió. 

4) Presentacions específiques per països: l’Oficina de Relacions Internacionals organitza 

presentacions d’aspectes culturals i sobre condicions de vida en cada país, per part d’estudiantat 

entrant estranger. 

 

Més informació:  

http://www.uji.es/serveis/ori/estudiant_uji/preparacio/cultural/ 

 

 

http://inscripcio.uji.es/
http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/io/Informacio-usuaris/
http://www.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/
http://www.ujixmon.uji.es/index.php
http://www.uji.es/serveis/ori/estudiant_uji/preparacio/cultural/

