
 

 

PROGRAMA DE MOBILITAT FACULTAT D’INFERMERIA 
GRAU EN FISIOTERÀPIA 

Curs acadèmic 2015-2016 
 
 
Pràctiques clíniques en centres sanitaris de França 
- Curs: 4t 
- Mesos: 2 
A escollir entre octubre i juny ambdós inclosos, després d’haver realitzat les aules d‘habilitats. 
 
Oferta de places i informació d’interès 
 
- CREPS DE FONT – ROMEU. Centre National d’entrainement en Altitude  
  

Nº de places: 1  
Direcció: Font Romeu 
Tel: +33 0617901783 
See more at: http://www.font-romeu.fr/centre-national-entrainement-en-altitude-hiver  

 
 
- Centre Ortho Run  
 
Nº de places: 1 
Direcció: Isla de la Reunión - Saint PIERRE - Ravine des Cabris 
Tel : 00262262196486 (Sr. Rivas) 
See more at: www.orthorun.re  
 
 

- Centre Hospitalier Saint Louis (Ax- Les- Thermes)  
 
Nº de places: 1 
Direcció: place du Breilh. 09110 Ax-les-Thermes  
Tel : 33 561022400 (Mr. Stephan Billy) 
See more at: http://centre-hospitalier.ehpadhospiconseil.fr/finess/090000019/centre-
hospitalier-saint-louis-ax-les-thermes 
 
- Centre de Rééducation Fonctionnelle Paris Nord.  
 

Nº de places: 1 
Direcció: 109-113 quai du Docteur Dervaux. 92600 Asnières-sur-Seine 
Tel : 01 47 91 60 31 (Sra. Stéphane Reutenauer) 



See more at: http://www.orpea.com/centre-de-reeducation-fonctionnelle-paris-nord-asnieres-
sur-seine-92 
Requisits 
 
Tenir un nivell satisfactori de coneixement de francès (B1 o equivalent). 
Per tots aquells que no acreditin el nivell, podran presentar-se a la prova de nivell oral que 
tindrà lloc (a concretar) 
Lloc: Despatx E.04 deganat d’infermeria (Entresol, edifici Facultat de Medicina). 
 
Període per formalitzar la sol·licitud de plaça 
 
Període: a concretar 
Enviar el document «Sol·licitud ajut Erasmus pràctiques» (ANEXO) complimentat per e-mail a: 
carmen.nuin@infermeria.udl.cat 
 
Criteris per la selecció dels candidats 
 
Es valorarà: 

• L’expedient acadèmic 

• El nivell de francès 
 
Sol·licitud de l’ajuda econòmica ERASMUS-PRÀCTIQUES 
Un cop seleccionats, podeu sol·licitar l’ajuda econòmica Erasmus-pràctiques a través de la 
Oficina de Relacions Internacionals-Erasmus pràctiques: 
http://www.udl.es/serveis/ori/estudiantat/prac/indexpractiques.html 
 
- RESUM DE LA INFORMACIÓ 
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Sol·licitud plaça             

El coordinador de Relacions 
Internacionals comunicarà a 
l’estudiant i a l’ORI la resolució de 
la convocatòria 

            

Sol·licitud ajuda econòmica 
ERASMUS-PRÀCTIQUES 

            

 



 

                                                                                    

PROGRAMA ERASMUS – PRÀCTIQUES 
 

SOL.LICITUD AJUDA ERASMUS-PRÀCTIQUES 
 

Curs: ……….  / ……….. 
Complimentar amb ordenador 

 

Nom i cognoms de l’estudiant: 

 

 
 

Facultat/Escola a la UdL :  
 

Estudis actuals :  
 

E- mail :  
 

NIF :  
 

Data de naixement :  
 

Nacionalitat :  

(si no és espanyola/catalana) 

 

Direcció postal permanent:  
 

Tel. : 

 

 
 

Núm. de mesos previstos  

de la estada (mínim 3 mesos): 

 

 
 

Mes d’inici:  

 

 

Empresa o centre de destinació 

(nom en llengua original) : 

 

 

 

Direcció  postal de la empresa: 

 

 

Ciutat:   
 

País : 

 

 

Has participat prèviament al programa 

Erasmus-Estudis? 

 

 

Certificat nivell de francès (mínim B1)*  

 
* En cas de no  disposar del certificat oficial, podrà presentar-se a la prova de nivell (es concretarà el dia) 

 

 

FOTO 


