
FAQ Learning Agreement (LA)

1. Pot ser que algun partner us demani de fer el LA al moment de fer l’application. Si no és
així, cal fer-lo abans de marxar (juny/juliol).

2. No passa res si les assignatures que us tocaria fer a ESDAPC no les podeu fer en destí.
De fet, això és gairebé impossible, degut a diversos motius:
- cada universitat fa les assignatures que creu convenient (molts cops no coincideixen)
- en el cas miraculós que coincidissin, segurament les segmenten de forma diferent: una
assignatura que en ESDAPC es fa a primer, a França es pot fer a 2n, etc.

Per aquesta raó, NO HEU DE PATIR per si les assignatures no coincideixen amb les que
deixareu de fer a ESDAPC. ESDAPC us reconeixerà sempre els crèdits que feu fora. Ja
sabem que no coincidiran amb els que farieu aquí, és impossible.

3. Per fer el LA, heu de guiar-vos pel tutorial 1.2, punt 3. Podeu demanar l’ajuda del
Coordinador Erasmus estranger perquè us doni les assignatures estrangeres que podeu
escollir. Pel que fa a  les assignatures ESDAPC, heu de posar exactament els 30 crèdits
ECTS dels que us matriculareu a ESDAPC durant el semestre que sortireu.

4. Si els partners us demanen les dates del semestre de la mobilitat (tant si és el 1r com
el 2n), heu de posar les dates del semestre de la institució estrangera (no la d'ESDAPC).
Això us ho deixo molt clar en els TUTORIALS, on us dic que és de vital importància que us
assabenteu de les dates del semestre de la INSTITUCIÓ RECEPTORA, perquè la beca
es calcula per dies exactes que heu passat estudiant a l'estranger. Aquestes dates
s'hauran de posar en el Learning Agreement i serveixen per calcular l'import exacte de la
beca.

5. Si els partners encara no saben les dates del semestre del curs vinent (es possible
que al mes de maig encara no les sàpiguen), que us donin una aproximació (normalment
són molt semblants d’un curs a l’altre). Però és MOLT IMPORTANT que, quan sàpiguen
les dates exactes, me les feu arribar el més aviat possible, per canviar les dates a tots
els vostres documents i poder calcular l’import exacte de la beca. En cas contrari, hi
poden haver molts problemes.

6. Si us demanen notes oficials ESDAPC, podeu fer servir les notes de l'expedient
acadèmic que us van donar a la secretaria del vostre centre quan us les vaig demanar jo per
fer el procès de sel.lecció Erasmus a l'octubre.

7. Si us demanen la traducció de les assignatures, podeu utilitzar els plans d'estudi
ESDAPC en anglès. Es trobareu a la secció Incoming Students de la web.

http://www.esdap.cat/admin/pages/files/userfiles_international/files/1_2.pdf


8. Si us demanen el codi erasmus de la institució d’acollida, el podeu trobar al document
dels partners ESDAPC.

9. Table A (assignatures en destí), “component code (if any)”, vol dir “codi de
l’assignatura” i no és obligatori. No passa res si no hi poseu res.

10. Table B (assignatures ESDAPC): heu de desplegar 3 apartats a l’hora:
- interior design (per exemple)
- optional subjects in design
- core courses
Un cop fet això, feu control+F (buscar) i busqueu i marqueu les assignatures de les que us
heu de matricular a ESDAPC.

11. Responsible person in the sending institution:
Name: Judit Recasens
Function: Erasmus Coordinator
email: international@esdapcalunya.cat
phone: no cal (deixeu-ho en blanc)

12. Responsible person in the receiving institution:
Son mateixes dades, però del Coordinador Erasmus de la institució de destí. A aquestes
alçades ja ho sabreu.

13. Table B. Provisions that will apply if some educational components would not be
successfully completed:
gràfic:
http://www.esdap.cat/admin/pages/files/userfiles_international/files/incoming/eng_graphic_pla_estudis.pdf
interiors:
http://www.esdap.cat/admin/pages/files/userfiles_international/files/eng_interior_pla_estudis.pdf
moda:
http://www.esdap.cat/admin/pages/files/userfiles_international/files/incoming/eng_fashion_pla_estudis.pdf
producte:
http://www.esdap.cat/admin/pages/files/userfiles_international/files/eng_product_pla_estudis.pdf

14. Si, després de fer el LA a l'aplicatiu (segons les instruccions del tutorial) us demanen el
pdf del vostre LA amb la signatura del vostre Coordinador de Mobilitat:
- entreu a l’espai personal
- carregar / fitxers de dades
- upload Learning Agreement provisional
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