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Moció al punt 7.1 de la Normativa Acadèmica específica dels 

Estudis de Grau 

 

PUNT TEXT ORIGINAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

7.1. Els estudiants podran consultar a través 
d’e-Secretaria, en el termini establert a 
la Guia de Mobilitat, el total de places 
que s’oferten per a cada universitat 
estrangera, així com l’oferta de places 
exclusives, i els requeriments d’idiomes i 
d’altres requisits establerts per les 
universitats de destinació. 

Els estudiants podran consultar a través 
d’e-Secretaria, en el termini establert a 
la Guia de Mobilitat, el total de places 
que s’oferten per a cada universitat 
estrangera, així com l’oferta de places 
exclusives, i els requeriments d’idiomes i 
d’altres requisits establerts per les 
universitats de destinació durant un 
període mínim de 14 7 dies  
(transaccionat) naturals abans de la 
sol·licitud de places.  

 

Una de les problemàtiques que més arriba a la Delegació d’Alumnes de l’Escola de Camins és el 
funcionament del sistema de selecció de destinacions de Mobilitat Internacional; 
particularment sobre l’insuficient temps que hi ha per fer la selecció des de que s’obre 
l’aplicatiu després de la sessió del “Mou-te”. 

Per una altra banda, des de la delegació som conscients del funcionament i els tempos als que 
es veu sotmesa l’Escola de Camins per tancar tots els convenis i la pressió d’algunes 
destinacions per saber els seus candidats aviat. 

Aquests condicionants justifiquen el breu període de temps resultant per tal d’oferir 
informació fiable i actualitzada. Tot i així, ens consten algunes situacions on els requeriments 
que demanen a les universitats de destí no són els mateixos que s’indicaven a l’Escola de 
Camins. A més, hi ha hagut algun cas on s’ha ofert una destinació amb un pla d’estudis en 
extinció. 

Observada la situació actual i essent conscients que s’ha d’actuar d’alguna manera, la DAEC 
proposa aquesta moció canalitzant les demandes dels alumnes per tal de pal·liar part de les 
problemàtiques exposades. Aquestes dues setmanes haurien de ser temps suficient per poder 
valorar adequadament les destinacions segons la informació actualitzada. (Recordem que 
qualsevol període que es plantegi es veu afectat per les avaluacions i treballs.) 

En cas de no ser aprovada la moció, demanem per necessitat dels alumnes que es reculli en 
una “Guia provisional de Mobilitat” totes les destinacions i l’històric de convalidacions que ja 
es publica, juntament amb la informació dels graus que poden optar, els requeriments 
d’idiomes... segons els convenis del curs anterior. Aquesta guia ha tenir explícitament un 
indicador de que és informativa i no compromet a l’Escola a mantenir les mateixes condicions.  
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Aquestes millores en l’oferta de mobilitat no només facilitarien la tasca dels alumnes sinó que 
reduiria el volum de tràmits individuals previs al “Mou-te” i projectaria una imatge de qualitat 
en la Mobilitat de l’Escola. 


