Tutorial 1.4: 4a etapa: arribada al destí
1. Cinc documents per lliurar en acabar la mobilitat
Per poder rebre el 20% restant de la beca, m’heu de fer arribar els següents
documents (explicats a sota)
a) segona prova d’OLS: la UE us la enviarà per mail, envieu-me captura de pantalla
quan l’hagueu fet
b) questionari EU: la UE us la enviarà per mail, envieu-me captura de pantalla quan
l’hagueu completat
c) certificate of attendance: si la vostra universitat us l’envia a vosaltres, reenvieume’l. Si us demanen un model d’ESDAP, mireu a sota
d) transcript of records (notes): si la vostra universitat us l’envia a vosaltres,
reenvieu-me’l
e) ressenya: escriviu-la i envieu-me-la
Si algun alumne no presenta aquests documents, no solament perdrà el 20% restant
de la beca, sino que la Unió Europea li pot demanar que la retorni en la seva
totalitat.
a) segona prova d’OLS (Online Linguistic Support)
Com ja s’ha dit abans, haureu la segona prova d’idioma, per demostrar que heu
prosperat en la llengua. Teniu un termini de 10 dies a partir de la recepció del
correu.
b) qüestionari EU
Al cap d’un o dos dies d’acabar la vostra mobilitat, la Unió Europea us remetrà un
qüestionari sobre la vostra mobilitat que haureu de contestar obligatòriament. Teniu
un termini de 30 dies per fer-ho. En cas de no fer-lo es pot perdre la beca
Erasmus.
c) certificate of attendance
En acabar la vostra mobilitat, rebreu un certificat d’assistència on la institució d’acollida
especificarà la data de començament i d’acabament de la vostra mobilitat. Amb
aquestes dates es calcularà la vostra beca. Han de coincidir amb les dates que
vau posar al Learning Agreement i al conveni de subvenció. En cas contrari, s’ha
de tornar a fer el conveni (recalculant la beca) i l’heu de tornar a signar.
Si, per decisió vostra o de la institució de destí, la data de final de mobilitat es
canvia, sisplau comuniqueu-m’ho.
Moltes vegades, els coordinadors de destí tenen el seu propi format de Certificate of
Attendance . En altres casos, volen el model de document que tenim les institucions
d’origen. Si aquest és el cas, el teniu aquí:
Certificate of Attendance, format ESDAP

e) ressenya
L’ESDAP us demana una breu ressenya (en anglès o català) de la vostra mobilitat
amb algunes fotografies. La finalitat és orientar als futurs Erasmus sortints. Per
això, és important que parleu de:
- com us han anat les assignatures que heu escollit
- com us han acollit els professors, personal i alumnes,
- com està organitzada la universitat o escola,
- com és el pla d'estudis,
- quines dificultats heu trobat a nivell de housing, d'idioma, etc.
- quins consells doneu a futurs alumnes d’ESDAP que escullin aquest destí

Podeu veure alguns exemples aquí:
experiències Erasmus ESDAP
Format: un full de text (pdf o word) i fotos en arxius separats (jpg, png...)

2. Consultar el reconeixement de les notes
Al cap d'una setmana (aproximadament) de rebre les notes de destí, les traduim a
assignatures ESDAP, segons:
- les equivalències entre els dos sistemes de notes (aquí, com sabeu, utilitzem
números del 0 al 10) i
- les correlacions d'assignatures que es van fer al seu moment: tingueu en compte
que a les assignatures de destí que van agrupades es farà la mitjana ponderada i
s’aplicarà a les assignatures ESDAP
Podeu consultar el resultat d'aquest procés (una setmana després de rebre-les),
seguint aquests passos:
Entreu al vostre espai personal Erasmus ESDAP amb l’usuari i la contrasenya que se
us va donar al principi:
http://www.esdap.cat/esdap/erasmus+/usuaris_sms/login.php
1. "carregar / fitxers de dades"
2. "upload altres documents": "TR_RECORDS"

3. Matrícula ESDAP proper semestre
Degut a particulartats del sistema de matriculació,
- els alumnes de 4t hauran d’esperar a rebre les notes de la universitat de destí per
poder matricular-se. En cas d’arribar el període de matrícula i no tenir les notes,
començaran a assistir a classe i se’ls obrirà un plaç extraordinari per matricular-se un
cop rebin les notes.
- els alumnes de 3r es matricularan amb normalitat.

FAQ
1. La mobilitat Erasmus convalida la 3a llengua (B1 o B2) demanada per ESDAP?
trobareu la informació aquí (web esdap, alumnat, alumnes):
http://www.esdap.cat/p/1/395/0/Alumnes
clicar “sol.licitud títol”

