
Guia Pràctica  
     Mobilitat 
Internacional

PER A JOVES

de

- estudiar a l'estranger -



Pren nota!
T'estàs plantejant cursar estudis a l'estranger? 

 

Estigues prepara't i pren bona nota dels 

nostres consells a l'hora de començar un curs 

a l'estranger!! 

 

Estàs a punt? Som-hi!!! 

 



Viuràs una aventura! 

 

Aprendràs a ser autosuficient. 

 

Aprendràs un altre idioma. 

 

Coneixeràs una nova cultura. 

 

Aconseguiràs tenir un currículum que 

destacarà.

Adquiriràs noves habilitats i capacitats. 

 

Establiràs una xarxa de contactes 

internacionals. 

 

Viatjaràs i coneixeràs nous paisatges. 

 

Aprendràs molt de tu mateix!! 

 

Tindràs una mirada nova del món que ens 

envolta!

Per què estudiar a l'estranger?
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Fullerton Botanic Garden officially opens on May 13. 

En funció de l'edat, del tipus d'estudi i de la durada poden ser uns o 

altres. No és el mateix ser menor d'edat, realitzar una estada d'estiu 

d'idiomes, participar en un programa d'intercanvi o anar a cursar un 

màster a l'estranger. També en funció del país on vulguis estudiar els 

tràmits seran uns o altres. 

 

En qualsevol cas, has de preparar-ho tot amb molta antelació.   

 

El millor lloc on anar a consultar els tràmits serà la pròpia ambaixada 

o consulat del país on estudiaràs. 

 

Hi ha universitats i centres de formació que tenen una Agència o 

Oficina d'Informació per Estudiants Estrangers o Internacionals, on 

també et podran assessorar. 

Quina documentació necessites? 
Tràmits previs

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/viatgeteca/documents_i_canvi_de_moneda/ambaixades_i_consolats/


Documentació bàsica

Documentació pel centre de 
formació

Visat d'estudiant.

Assegurança mèdica (dins UE + Suïssa: Targeta Sanitària Europea).

Permís de residència (per estades >3 mesos).

Permís de treball (si vols compaginar estudis i feina).

Informe Escolar o Titulació Acadèmica. 

Proves d'idiomes (excepte si vas a aprendre algun idioma).

Proves específiques per accedir a aquells estudis.

Carta de motivació dirigida al centre de destí.

Entrevistes al centre.

Currículum vitae.

Cartes de recomanació.



Si pots, busca allotjament abans de marxar, encara 

que sigui temporal per les primeres setmanes. En els 

següents enllaços en podràs trobar: 

www.justlanded.com  

www.hihostels.com 

Altres recomanacions

Arriba amb uns dies d'antelació per tal d'habituar-te al 
lloc, conèixer com moure't per la ciutat, comprar el 
que necessitis, saber on és el centre on estudiaràs, etc.

També hauràs de conèixer com és el país. A la web del 
Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i 
Cooperació, hi trobaràs recomanacions per a viatjar a 
diferents països.

http://www.europass.cedefop.europa.eu/
http://www.justlanded.com/
http://www.hihostels.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx#


fullertonbotanic.com

Què estudiar?

- Cursar el Batxillerat (sencer o algun curs) a l'estranger 

és una molt bona opció educativa.  

 

- El Batxillerat Internacional (BI) és una altra ocpió. Dura 

2 anys i és equivalent al títol de batxillerat espanyol. 

S'imparteix en diferents idiomes.

- Programa de beques: diferents entitats o organismes 

privats ofereixen programes de pràctiques a l'estranger 

per estudiants de darrer any de cicles de grau mitjà i 

superior. 

- El programa Erasmus+ inclou programes de mobilitat 

d'alumnes de FP per realitzar les pràctiques a l'estranger. 

Batxillerat a l'estranger Formació Professional a 
l'estranger

https://www.educaweb.cat/continguts/educatius/batxillerat/batxillerat-internacional/
https://www.educaweb.cat/continguts/educatius/beques-ajudes-premis/beques-ajudes-entitats-privades-estudiar/
http://sepie.es/formacion-profesional/index.html


Estudis universitaris a l'estranger
Si vols cursar tots els estudis universitaris a l'estranger, has 

d'haver-te preparat molt bé durant el batxillerat. 

Els processos d'admissió en cada universitat varien molt en 

funció del país, has de conèixer bé tots els tràmits per 

poder tenir èxit. 

Si vols cursar part dels estudis universitaris a 

l'estranger, també requereix preparació. Informa't de tots 

els programes de mobilitat que existeixen. El programa 

Erasmus+ de la Unió Europea està present en moltes 

facultats i tindràs un acompanyament amb tots els tràmits i 

convalidació d'estudis que et serà molt fàcil. 

http://www.europass.cedefop.europa.eu/
http://www.erasmusplus.gob.es/sepieintro.html


Estudis de postgrau a l'estranger

- Estudis de Màster: De durada variable (entre 12 a 24 

mesos, tot i que n'hi ha de més curts). Per escollir en quina 

universitat pots cursar el teu màster, hi ha un rànquing que 

permet consultar quines són les millors.

Consulta aquí com pots finançar els teus estudis de 

postgrau a l'estranger. 

- Programes de Doctorat: requereixen estar en possessió d'un 

grau i d'un màster i en molts casos experiència investigadora 

i publicacions. Té una durada mitjana de 4 anys i requereix 

realitzar classes, desenvolupament d'activitats de recerca i 

publicació de treballs originals i nous. 

Els estudis de postgrau inclouen els programes de Màster i 
els programes de Doctorat.

https://www.educaweb.cat/continguts/educatius/masters-postgraus/ranquings-formacio-master/
https://www.educaweb.cat/continguts/educatius/estudiar-estranger/ajudes-beques-programes-estudiar-estranger/
http://www.erasmusplus.gob.es/sepieintro.html


Estudia Idiomes a l'estranger
Aprendre idiomes a l'estranger pot ser una gran experiència! 
Pots organitzar-te el viatge pel teu compte o pots inscriure't 
a un programa d'immersió cultural o cursos d'idiomes 
intensius que organitzen agències especialitzades.

- Si vols anar pel teu compte, consulta la Viatgeteca de 
Jove.cat on trobaràs molta informació útil per preparar el teu 
viatge. Clica aquí damunt per saber-ne més.

- Estades organitzades per aprendre idiomes: les agències i 
acadèmies d'idiomes solen fer tots els tràmits per anar a 
estudiar un idioma a l'estranger. Si no vols tenir sorpreses 
amb l'agència, pots consultar a l'Agència Catalana de 
Consum sobre la seva situació legal. 
Si et queda algun dubte, pots informar-te més al Servei 
d'Informació Juvenil de Catalunya, allí t'ajudaran!

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/viatgeteca/
http://consum.gencat.cat/ca/inici/
http://oficinajove.cat/
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El teu futur 
comença ara!

Clica aquí i consulta tota la 
informació que la 

Generalitat de Catalunya 
posa al teu abast!

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/estudiar_a_l_estranger/

