RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’APROVA LA
CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT EN APRENENTATGE
SERVEI (MApS)
ESTIU 2022
Vist que el model docent que es deriva del Pla estratègic de la UPF 2016-2025 cerca la implicació
dels estudiants en activitats de compromís i en projectes socials integrats en la metodologia docent
i en el procés d’aprenentatge, al temps que promou la creació d’itineraris personalitzats i fomenta
noves modalitats de mobilitat internacional.
Vist que la mobilitat internacional beneficia educativament, lingüísticament i culturalment els
estudiants, contribuint a la creació d'una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats,
amb ments obertes i vocació internacional.
Vist que la UPF ofereix possibilitat de pràctiques als seus estudiants amb l’objectiu de millorar les
perspectives d’empleabilitat dels seus graduats i facilitar la seva transició al mercat de treball.
Vist que la UPF està compromesa amb la responsabilitat social com a valor a inculcar entre els seus
estudiants, sensibilitzant-los per tal que esdevinguin ciutadans responsables amb valors de justícia
i de transformació social, així com professionals ètics en l’exercici de les seves disciplines.
Vist que el Vicerector d’Internacionalització té atribuïda, per delegació, la competència per atorgar
les beques o ajuts de mobilitat internacional dels estudiants de la UPF, en virtut de la resolució del
rector de la UPF de 31 de maig de 2021, de delegació de competències en els vicerectors i en el
secretari general.
RESOLC
Primer. Obrir la convocatòria per a participar a la 5a edició del programa Mobilitat en
Aprenentatge Servei (MApS), amb una dotació de 15.000€.
Segon. Aprovar les bases de la convocatòria esmentada, que es regiran pels requisits, procediments
i criteris de selecció següents.
I. OBJECTE
D’acord amb l’acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2018, es convoquen places i ajuts per
a participar a la 5a edició del programa Mobilitat en Aprenentatge Servei (MApS).
L’Aprenentatge Servei integra el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts,
competències, habilitats o valors. En l'ApS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat
solidària, amb l’objectiu que els participants es formin tot treballant sobre necessitats reals de
l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.
Modalitat A) Oferta. En col·laboració amb universitats sòcies internacionals i l’associació
d’estudiants AIESEC i la seva xarxa d’ONGs, es presenta una oferta predefinida de places per a la
realització de projectes de servei a la comunitat.
Modalitat B) Oberta. Els estudiants podran presentar projectes individuals que responguin als
objectius d’Aprenentatge Servei, prèviament validats pels respectius coordinadors de pràctiques
dels estudis o tutors del Treball Fi de Grau.
Els estudiants seleccionats podran realitzar un període de pràctiques curriculars o avançar en el
seu Treball Fi de Grau en el marc dels seus estudis a la institució de destinació, sota la tutela
conjunta d’aquesta i de la UPF, amb reconeixement acadèmic obligatori, conforme estableixi cada
centre.
El període d’estada serà el que fixi cada plaça o en funció del projecte, a realitzar durant l’estiu del
2022. L’oferta de places es detalla com a ANNEX d’aquestes bases.
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La informació actualitzada d’aquesta convocatòria es pot consultar a la web del Servei de Relacions
Internacionals,
com una opció
destacada de nova modalitat
de mobilitat
(http://www.upf.edu/web/estudiarfora/), des d’on es podrà accedir a la sol·licitud on-line, en el
termini per a la seva presentació.
II. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Per poder optar a una plaça i ajut d’aquest programa, es verificarà el compliment dels següents
requisits a data de tancament del període de sol·licitud:
-

Estar matriculat en un grau a la UPF durant el curs 2021-22. La modalitat A requereix estar
cursant una titulació determinada; per tant, no és possible optar a una plaça que no sigui oberta
als estudis que estigui cursant.
Haver superat un mínim de 140 ECTS, amb l’excepció dels estudiants del grau en Estudis
Globals, que hauran d’haver superat 80 ECTS.
En el cas d'estudiants de darrer curs, estar en condicions d'incorporar a l'expedient acadèmic
els ECTS de la plaça a la qual s’opta, d'acord amb el deure establert en l'apartat VII d'aquesta
convocatòria.
Justificar un bon coneixement (mínim B2.2) de llengua estrangera, si és un requisit de la plaça,
per tal d’assegurar l’aprofitament del programa, d’acord amb els criteris per informar dels
idiomes.
Motivar l’interès a participar en aquest programa des d’un punt de vista acadèmic i de vocació
social. La modalitat B requereix aportar un projecte que respongui als objectius de
l’Aprenentatge Servei.

Criteris per informar dels idiomes
En el marc d’aquesta convocatòria, només es tindran en compte certificats oficials, d’acord amb la
Resolució EMC/3414/2020, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 4 de
novembre de 2020 de la Comissió de Política Lingüística de la Junta del Consell Interuniversitari,
d’actualització de les taules de certificats i diplomes annexes a l’Acord de la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya de modificació de l’Acord de 24 d’abril de 2015, sobre el
reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües
estrangeres: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=890102 En
el cas d'altres llengües i nivells bàsics (A1 i A2) no incloses en aquesta resolució, es podrà acreditar
mitjançant els certificats que reconeix l'Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament
Superior
(ACLES)
https://www.acles.es/uploads/archivos/Tablas_ACLES/Tablas_de_certificados_reconocidos_po
r_ACLES _OCTUBRE2021.pdf
III. CRITERIS DE SELECCIÓ
Les sol·licituds rebudes es valoraran qualitativament tenint en compte els següents criteris:
1. Motivació de l’estudiant. Es valorarà la contribució de l’estada al projecte acadèmic i
professional de l’estudiant d’acord amb la motivació expressada, tenint en compte especialment
la vocació social del programa. Per a la modalitat A, es tindran en compte els apartats
“Motivació” i “Motius de la preferència”. Per a la modalitat B, es valorarà el contingut i interès
del projecte presentat.
2. Currículum de l’estudiant, que posi en valor les activitats extra-curriculars realitzades en el
marc de projectes de responsabilitat social, de voluntariat, o en l’àmbit de les tasques a
desenvolupar. Per a la seva valoració, es tindrà en compte el CV que el candidat adjunti a la
sol·licitud.
3. Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic obert en el moment de fer la seva sol·licitud.
La nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10, d'acord amb el barem 6 (Certificats 0-10)
i atenent a la normativa acadèmica dels Ensenyaments de Grau, article 12. Qualificacions
(Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008).
4. En cas d’empat entre candidats, tindrà preferència l’estudiant que no hagi participat en un
programa de mobilitat de la UPF amb anterioritat.

-2-

Es podran realitzar facultativament entrevistes personals per a valorar globalment la idoneïtat dels
candidats, donat que els estudiants han de ser capaços d’adaptar-se a costums i entorns culturals
diferents, i han de tenir autonomia personal per superar els imprevistos que puguin sorgir durant
el viatge o durant la seva estada a l’estranger, i una bona capacitat de treball.
L’admissió definitiva a les places de Modalitat A resta condicionada a l’admissió i encaix dels
candidats preseleccionats, a valorar per part de la institució d’acollida.
IV. DOTACIÓ DELS AJUTS
Els adjudicataris de les places podran realitzar l’estada de mobilitat en aprenentatge servei i
beneficiar-se d’un ajut econòmic que es farà efectiu segons les condicions de cada plaça. Aquest
ajut es fixa en un mínim de 500€ per estudiant per a estades a països de la UE, de la política de
veïnatge (PEV) o amb perspectives d’adhesió a la UE*, i un màxim de 1000€ per a estades a la
resta del món, incloent una assegurança obligatòria, amb la voluntat de finançar el màxim nombre
de beneficiaris fins a esgotar la dotació pressupostària.
Quan l’ajut es faci efectiu directament al beneficiari, es realitzarà un primer pagament del 70%
abans de marxar i en finalitzar l’estada a l’estranger –amb l’enviament i qualificació de l’informememòria i el certificat d’estada–, el beneficiari percebrà el 30% restant.
Les despeses associades a la mobilitat que no quedin cobertes per l’ajut, inclosos els costos de
viatge, allotjament i manutenció durant l’estada, quedaran a càrrec dels mateixos beneficiaris.
L’adjudicació de l’ajut, 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 que l’estada no es realitzi en
els termes en què estava programada.
D’aquests programa només se’n pot gaudir una única vegada durant la vida acadèmica.
V. DRETS I DEURES DELS BENEFICIARIS
DRETS
- Realitzar l’estada segons les condicions establertes per a obtenir el reconeixement acadèmic.
- Estar exempt del pagament de taxes a la universitat de destinació.
- Comptar amb un ajut econòmic que es farà efectiu en funció de les condicions de la plaça i que
inclou l’assegurança obligatòria.
- Rebre informació i assessorament per part de la UPF sobre les condicions pràctiques de l’estada
i orientació acadèmica a través dels coordinadors de mobilitat i pràctiques dels estudis.
DEURES
- Complir amb els requisits de documentació (visats i altres) i de vacunació exigits pels país de
destinació.
- Formalitzar el reconeixement amb el vist-i-plau del tutor de pràctiques mitjançant el
compromís de reconeixement abans de marxar, i la incorporació dels crèdits corresponents a
la tornada.
- Regularitzar la matrícula per tal d’abonar a la UPF els preus públics corresponents als crèdits
obtinguts en aquest programa.
- Comunicar a la UPF l’arribada i romandre a la institució de destinació durant tota la durada de
l’estada.
- Realitzar les activitats previstes sota la coordinació del responsable de projecte a la institució
de destinació.
- Presentar a la tornada, en el termini màxim d’1 mes a partir de la data de retorn, un informememòria de les activitats dutes a terme a la institució de destinació i un certificat d’estada
degudament segellat pel tutor o tutora a la institució de destinació, així com qualsevol altra
documentació requerida per al reconeixement final dels crèdits.
- Col·laborar en la realització d’activitats d’acollida als estudiants internacionals a la UPF i en la
promoció del programa de Mobilitat en Aprenentatge Servei.
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Per la resta, són d’aplicació a aquest programa els drets i deures previstos a la Normativa de
mobilitat d'estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per Acord del Consell de
Govern de 2 de març del 2011, així com els drets i deures establerts en el Reial Decret 592/2014,
d’11 de juliol, que regula les pràctiques externes dels estudiants universitaris, així com la Normativa
reguladora de la UPF, aprovada mitjançant Acord del Consell de Govern de 9 de maig de 2012
modificat per acords del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, de 20 de març del 2013 i d'1 de
juliol del 2015.
VI. CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA
 Presentació de sol·licituds on-line: del 05/05/2022 a les 09:00 al 20/05/2022 a les
12:00 am. L’estudiant ha de guardar el comprovant de la sol·licitud per poder documentar
qualsevol reclamació o al·legació posterior.
 Publicació de la resolució d’adjudicataris: setmana del 23/05/2022
Els estudiants poden informar-se d’aquesta convocatòria al web del Servei de Relacions
Internacionals i s’organitzarà una campanya de difusió a través de les facultats que tinguin places
en el marc d’aquesta convocatòria.
VII.

COORDINACIÓ I GESTIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Comissió de selecció
S’estableix una comissió de selecció integrada pel Vicerector d’Internacionalització, , la Vicerectora
de Compromís social i Sostenibilitat, la Vicegerent de Docència, la Cap del Servei de Relacions
Internacionals i la tècnica de cooperació adscrita a la UCPI, que resoldrà a partir d’una primera
proposta de valoració dels coordinadors de les facultats. La Cap del Servei de Relacions
Internacionals (o en qui delegui) farà les funcions de secretaria de la Comissió.
Coordinació
La coordinació general de la convocatòria es porta a terme a través del Servei de Relacions
Internacionals. Els estudiants podran sol·licitar informació a través dels seus coordinadors de
mobilitat i pràctiques, així com al Servei de Relacions Internacionals:
 Regina Arquimbau, 93 542 22 76
 A través del CAU de l’Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA)
VIII. DISPOSICIONS FINALS
En tot allò no contemplat en aquestes bases, s’aplicarà el que estableix la Normativa de mobilitat
d'estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per Acord del Consell de Govern de
2 de març del 2011, així com la normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants
de la UPF, aprovada per Acord del Consell de Govern de 9 de maig de 2012, modificat per acords
del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, de 20 de març del 2013 i d’1 de juliol del 2015.
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència de la
vicerectora per la internacionalització de la Universitat i les relacions internacionals, de
conformitat amb l’esmentada normativa.
El Vicerector d’Internacionalització
P.D. (Resolució del rector de 31.05.2021)
Antoni Luna García
Barcelona, 4 de maig de 2022
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del
jutjat del contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptats de dia a dia, a partir de l'endemà de la seva
publicació. Els interessats també podran interposar potestativament un recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la
resolució en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la seva publicació, cas en el qual no es podrà interposar el recurs
contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició
interposat.
*Països de la PEV: Marroc, Argèlia, Tuníssia, Líbia, Egipte, Jordània, Síria, Israel, Autoritat Nacional Palestina,
Líban, Azerbaidján, Armènia, Geòrgia, Moldàvia, Bielorrússia i Ucraïna. Països amb perspectives d’adhesió:
Turquia, Islàndia, Balcans Occidentals.
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