Tutorial 1.3: 3a etapa: arribada al destí

1. Certificate of Arrival
Durant els primers dies en destí, el Coordinador Erasmus d’acollida us donarà el
Certificate of Arrival. Aquest document especifica el dia que heu arribat a la institució.
Normalment, el Coordinador d’acollida ens fa arribar el document a nosaltres, però, si
no és així, ens l’heu d’enviar vosaltres.
Moltes vegades, els coordinadors de destí tenen el seu propi format de Certificate of
Arrival. En altres casos, volen el model de document que tenim les institucions
d’origen. Si aquest és el cas, el teniu aquí:
Certificate of Arrival, format ESDAP
A partir del moment que rebem el Certificate of Arrival, podem començar a gestionar el
pagament de la primera part de la vostra beca (80%).
Es MOLT IMPORTANT que la data del Certificate of Arrival coincideixi amb la data
d’inici del Learning Agreement. Això és perquè la beca es paga per dies exactes de
mobilitat. En cas contrari, us haurem de retornar el Certificate of Arrival i esperar a que
l’envieu amb la data correcta.

2. Modificar el Learning Agreement (si és el cas)
A l’arribar al centre de destí, alguns alumnes us adonareu que cal fer alguns canvis al
Learning Agreement provisional que havieu fet. Aquests canvis són per diferents
motius: solapament d’horaris, assignatures que no podeu fer per alguna raó, etc.
Recordeu que teniu el LA1 a l’aplicatiu ESDAP.
IMPORTANT: Algunes universitats ofereixen cursos d’idiomes i la possibilitat
d’incloure els ECTS en el Learning Agreement. Ho podeu fer en aquest moment, però
recordeu que, segons la normativa ESDAP, només s’accepten fins a 3 ECTS per
aquest motiu.
Si el vostre Learning Agreement s’ha de modificar, sisplau, feu-m’ho saber. Faré
els canvis pertinents i actualitzaré el document. També s’hauran de canviar les
correlacions d’assignatures ESDAP-centre de destí.
MOLT IMPORTANT: Vosaltres sou responsables de fer-me arribar aquests
canvis, com a màxim, un mes després de l’arribada a destí. Si no ho feu o tardeu
més temps, ESDAP no es fa responsable de les conseqüències (no poder canviar
assignatures que ESDAP no accepta, i altres problemes dels que es puguin derivar
pèrdues d’ECTS en el vostre Learning Agreement definitiu).
Recordeu que, per més ECTS que escolliu en destí, només us en reconeixerem 30 a
ESDAP, ja que és el que us heu matriculat amb nosaltres (en un cas normal).

