
Presentació
Estudiar a l’estranger és un fet del qual tots hem sentit a parlar. És un tema que 
realment m’atreu, i desitjo que en un futur pròxim pugui gaudir jo mateixa de les 
experiències que comporta.
Així doncs, he fet d’aquest fenomen el tema central del meu treball perquè m’agra-
daria aprofundir-hi, ja que ara solament conec algunes vivències de persones que ja 
han tingut l’oportunitat de viatjar a un país estranger amb motiu dels seus estudis.
A més a més, em vaig proposar alguns reptes a l’inici del treball, però a mesura que 
l’anava fent me’n sorgien més; dubtes i qüestions que sentia que havia de resoldre.
Per tant, aquests objectius, entre d’altres, són els següents: descobrir què és el que 
ens impulsa a interessar-nos per aquest tipus d’opcions acadèmiques i, un cop presa 
la decisió d’emprendre aquesta nova aventura, quins són els criteris que s’utilitzen 
a l’hora d’escollir entre els diferents països del món; així com els avantatges i els 
desavantatges d’estudiar a l’estranger, incloent-hi l’anàlisi dels diferents programes 
que existeixen actualment a Espanya i que, al seu torn, faciliten l’accés als centres 
educatius d’altres nacions.
Penso que no tothom té la increïble oportunitat d’estudiar a l’estranger, per la des-
pesa econòmica que això suposa, i per aquest motiu també vull investigar sobre les 
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beques i els ajuts que l’Estat espanyol ofereix als seus estudiants. Es requereixen 
unes condicions/capacitats bàsiques quan es va a estudiar a l’estranger? Quins tipus 
d’estades s’ofereixen? Existeix algun «cas especial» en referència a l’Estat de destí?

Metodologia
El meu treball de recerca consta de dues parts: la teòrica, en la qual intento plan-
tejar i resoldre tots els meus dubtes anteriorment esmentats, així com l’assoliment 
dels meus objectius amb relació a aquesta part; i la pràctica, estructurada en tres 
apartats. En el primer, entrevisto tres tipus de persones: 3 alumnes que planegin 
estudiar en un altre país el curs vinent; 5 estudiants que tot just hagin acabat d’ex-
perimentar aquesta vivència acadèmica, i, finalment, 1 exalumne/a que ja fa uns 
anys que tingué l’oportunitat de viatjar i aprendre en un país estranger. L’objectiu 
d’aquestes entrevistes és aconseguir els punts de vista dels programes o agències 
respectius al llarg del procés que comporta voler estudiar fora. També vull infor-
mar-me dels reptes als quals han hagut de fer front, i saber si per a ells ha estat una 
experiència positiva o bé negativa, a més d’altres aspectes que destacaré en aquesta 
segona part pràctica.
D’aquesta manera, duc a terme la meva segona part pràctica. És una comparativa 
de les diferents respostes a les preguntes més rellevants de l’entrevista, de les quals 
extrec conclusions per tal de remarcar els punts claus del tema i, també, formulo al-
gun consell útil per a futurs alumnes internacionals (i per què no, per a mi mateixa).
L’última part pràctica consisteix en la planificació de la meva pròpia estada curta ideal 
(de 10 dies) incloent-hi l’allotjament, l’escola/institut o universitat, pressupost, activi-
tats, etc. Aleshores, comprovo si realment és una tasca difícil de planejar i organitzar, 
en cas de no voler dependre de cap agència exterior, i també descobreixo si seria 
capaç de resoldre jo mateixa els conflictes que em sorgeixin al llarg de la planificació.
Per tant, es tracta tant d’un treball bibliogràfic com d’investigació, comparació i recerca.

Cos del treball
Fent referència a què és el que ens impulsa a interessar-nos per les opcions aca-
dèmiques a l’estranger, descobreixo que hi ha molts motius, tant d’àmbit personal 
com acadèmic/professional, que són els que ens porten a la recerca dels estudis a 
l’estranger, i tots ells condueixen a l’enriquiment personal. D’una banda, ens atreu 
el repte que suposa la possibilitat de conèixer una altra cultura. De l’altra, anem a 
la recerca de la independència familiar. Busquem l’adquisició de capacitats que fa-
cilitin més oportunitats laborals i cal tenir en compte que els estudis a l’estranger 
són un valor afegit en el nostre CV. Som gent amb iniciativa i afany de superació, 



que busquem noves aventures, noves maneres de fer, etc. Volem aprendre o perfec-
cionar un idioma diferent al propi i allunyar-nos una mica del que ens és conegut i 
quotidià. Si tenim aquestes idees clares, sabrem realment si estudiar a l’estranger és 
el que realment s’adequa a nosaltres.
Responent als criteris que s’utilitzen a l’hora d’escollir entre els diferents països del 
món, hi ha destinacions on es pot fer una immersió lingüística i beneficiar-se dels avan-
tatges d’estudiar a l’estranger. Cal escollir el tipus de curs que s’adapta als objectius.
En funció dels objectius, el mètode de cerca varia. Si es busca una experiència aca-
dèmica a l’estranger, si es té una llista d’universitats amb les quals hi ha convenis 
d’intercanvi, si es busca una aventura propera a casa, si es vol major prestigi per al 
Currículum Vitae, etc. S’han de tenir en compte els criteris d’homologació i convali-
dació dels estudis pels quals s’està interessat. En retornar, cal esbrinar quins són els 
centres estrangers millor considerats al país (el prestigi internacional de l’estranger 
no sempre coincideix a Espanya). També és millor prioritzar una zona on no hi hagi 
molts hispanoparlants o catalans. És important saber si hi ha alguna beca o ajuda, 
conèixer la cultura del país de destinació i el seu cost de vida i tenir tot el que es 
necessita al país de destí en regla.
Per posicionar-se a favor o en contra del fet d’estudiar a l’estranger cal conèixer els 
respectius avantatges i desavantatges. Comentant aquests últims, hi trobem la solitud, 
l’estancament en l’idioma, l’adaptació a un nou sistema educatiu, fer-se càrrec de les 
despeses en el cas de la mancança de beca, la tramitació burocràtica i el retorn a casa.
No obstant això, els avantatges de poder fer un curs a l’estranger són múltiples i 
superen de bon tros els inconvenients anteriors. Els estudiants augmenten la con-
fiança en si mateixos, el sentit de la independència i de la responsabilitat i adquirei-
xen autonomia. Resumint, és el que s’anomena: «Aprendre a treure’s un mateix les 
castanyes del foc». En segon lloc, aprenen o perfeccionen una nova llengua, ja que 
la comunicació és indispensable en tot context. Aquest podríem dir que és també 
l’objectiu més perseguit de les estades a l’estranger. Totes les experiències contri-
buiran al creixement personal de l’alumne. També s’augmenta la capacitat de lide-
ratge, s’adquireix una consciència global i s’aprèn a ser conscient de les diferents 
realitats que existeixen al món, ja que cada país és únic i diferent.
Hi ha diferents programes que existeixen actualment a Espanya i que faciliten 
l’accés al sistema educatiu d’altres països. L’Erasmus+ és un programa de mobilitat 
que permet als universitaris de la Unió Europea i alguns altres països viatjar a una 
universitat estrangera per cursar-hi estudis entre tres mesos i un any. No obstant 
això, dins d’aquest també trobem altres subprogrames específics encarats cap a 
estudiants d’altres nivells educatius. Per tant, es tracta d’un programa que comprèn 
totes les etapes educatives. Normalment els que s’acullen al programa reben també 
una beca, la qual cosa els serveix d’ajuda per pagar la seva estada a l’estranger. A 



més, ofereix oportunitats d’estudi, formació, experiència laboral o voluntariat a l’es-
tranger, així com també oportunitats de col·laboració entre institucions d’educació, 
formació, joventut i esport.
Dins l’Erasmus+ trobem també altres modalitats com l’Erasmus Mundus. Aquest és 
un programa de cooperació i mobilitat en l’àmbit de l’educació superior, que contri-
bueix al desenvolupament dels recursos humans i a la capacitat de cooperació in-
ternacional de les institucions d’educació superior dins i fora de la Unió Europea. El 
programa finança màsters europeus d’alta qualitat i doctorats, i s’adreça a persones 
molt qualificades.
L’Erasmus+ Esports és una altra modalitat consistent a donar suport a les activitats 
orientades cap al desenvolupament de la dimensió europea en l’esport, fomentant 
la cooperació entre els organismes que se n’encarreguen. Promou l’intercanvi de 
bones pràctiques i la transferència de coneixements i competències relacionades 
amb l’esport i l’activitat física en igualtat d’oportunitats.
També trobem el SVE (Servei Voluntari Europeu). Es tracta d’un projecte de volun-
tariat internacional dirigit a joves d’entre 17 i 30 anys per aprendre en un àmbit de 
l’educació no formal, en un país dins de la Unió Europea. Possibilita participar en 
projectes com l’assistència social, el medi ambient o la cultura.



A banda d’aquests, el programa Comenius n’és un altre, en aquest cas relatiu a 
l’educació infantil i primària, ja que permet la mobilitat internacional dels docents 
d’aquests camps. Es poden compartir projectes educatius, millorar la qualitat de 
l’educació, elaborar, promoure i difondre les millors pràctiques en matèria d’educa-
ció… (amb una durada de tres a vuit mesos). També permet que l’alumnat d’educació 
secundària pugui estudiar en un centre educatiu d’un altre país europeu, vivint amb 
una família acollidora. Els participants d’aquesta modalitat han de tenir 14 anys o 
més; la duració mínima és de tres mesos, i la màxima, de tot un curs escolar.
En penúltim lloc, trobem el programa Leonardo da Vinci, el qual se centra en les 
necessitats d’ensenyament i formació de tots els implicats en l’educació i la forma-
ció professional. Es dirigeix a alumnes de cicles formatius de grau mitjà, i persones 
que són en el mercat laboral, o que segueixen cursos de formació ocupacional, 
estudiants universitaris o alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior. La 
durada de les estades és de setze setmanes.
En últim lloc, hi ha el programa Grundtvig, que té com a objectiu millorar la qualitat 
europea de l’educació d’adults, incloent-hi l’ensenyament formal i l’informal, fins i 
tot l’autoaprenentatge. Se centra en les necessitats d’ensenyament i aprenentatge 
dels participants en totes les formes d’educació d’adults, així com dels centres que 
imparteixen o faciliten aquesta educació.
Pel que fa a la meva part pràctica, a l’hora de planejar la meva estada curta ideal, 
comprovo que és una tasca difícil d’organitzar en cas de no voler dependre de cap 
agència exterior. També descobreixo que sóc capaç de resoldre jo mateixa els con-
flictes que m’han sorgit al llarg de la planificació.
D’altra banda, la visió que m’han donat les entrevistes, és que per a tots ells aquesta 
ha estat una de les millors experiències de la seva vida; i una vivència positiva tam-
bé per a tothom. A més, repetirien un altre cop aquesta aventura sense dubtar-ho. 
Els ha ajudat a créixer com a persones, i a adoptar valors diferents, com el de la 
independència, la responsabilitat o la solidaritat. Han après a fer front tots sols als 
problemes que se’ls presentaven. Finalment, han tingut l’oportunitat de conèixer 
gent increïble: família d’acollida, amics, etc. Un cop superats els reptes, estic con-
vençuda que cap d’ells no ha tornat a Espanya sense haver canviat algun aspecte de 
la seva personalitat.
De la comparativa, n’he pogut extreure consells que jo mateixa puc donar ba-
sant-me en la informació recollida. En primer lloc, el viatge implica un procés llarg i 
complex, per aquest motiu s’ha de preparar amb antelació (un any abans aproxima-
dament). Cal informar-se bé de totes les opcions de què es disposa: programes estatals 
i públics, agències privades... Cal comparar els diferents preus d’aquests programes 
i agències. A l’hora d’escollir el destí, cal tenir en compte els següents aspectes prin-
cipals: quin és el país que et fa més il·lusió, quin és el seu sistema educatiu, si hi ha 



la possibilitat de convalidació i homologació un cop es torna a Espanya, i assaben-
tar-se del nivell de vida d’allà, per saber si la nostra butxaca s’ho pot permetre o no. 
Trobo imprescindible el fet de contactar amb (ex)estudiants que ja hagin passat per 
l’experiència, perquè es poden compartir vivències, consells, alertes, advertiments 
i altres dades d’interès. Un altre consell és dur a terme una preparació mínima de 
la llengua, perquè la comunicació ha de ser bidireccional (necessària des del primer 
moment i utilitzada en tots els àmbits i entorns). Un cop arribat al país de destí, el 
més important és fer un esforç per integrar-se al més aviat possible.
Finalment, com diuen els meus entrevistats: no cal pensar-s’ho, perquè sinó ja no t’ha-
guessis plantejat la idea des d’un principi; per tant, endavant i a gaudir de l’experiència!

Conclusions
Aquest treball de recerca m’ha aportat coneixement de tot un seguit de coses de 
les quals no tenia cap informació i que volia aprofundir, ja que al principi solament 
coneixia algunes vivències de persones que havien viatjat a un país estranger amb 
motiu dels seus estudis. Un dels objectius principals de la meva part teòrica era 
descobrir què és el que ens impulsa a interessar-nos per a aquest tipus d’opcions 
acadèmiques, dubte que he resolt en les primeres pàgines del treball. D’altra banda, 
també he aconseguit descobrir quins són els criteris que s’utilitzen a l’hora d’escollir 
entre els diferents països del món, i ara sé que hi intervenen diversos factors, com 
l’econòmic, el social, el cultural, l’educatiu…
He pogut investigar els avantatges i els desavantatges que comporta el fet d’estudiar 
a l’estranger i he sospesat aquests primers per sobre dels segons; ja que marxar a es-
tudiar a fora implica experiències i vivències molt positives i totes elles enriqueixen 
personalment a l’estudiant que les ha viscut. A més a més, he analitzat els diferents 
programes que existeixen actualment a Espanya i que faciliten l’accés als centres 
educatius d’altres nacions. En ser un tema una mica complex i difícil d’explicar, he 
intentat transmetre’l de la manera més intel·ligible i comprensible possible. He com-
provat que en molts casos el factor econòmic influencia a l’hora d’escollir el destí, ja 
que no és el mateix viatjar a un país que a un altre, o a un país que formi part de la UE 
o no. Per aquest motiu, considero que les ajudes públiques que l’Estat ofereix encara 
segueixen sent insuficients i no trobo «just» que una persona pugui gaudir d’aquesta 
experiència i que una altra, a causa del nivell econòmic familiar, no ho pugui dur a 
terme. Cada país és únic i alguns d’ells requereixen l’acreditació d’unes capacitats 
bàsiques de l’estudiant internacional que hi va a estudiar, objectiu que em plantejava 
i que també he complert, ja que un apartat del meu treball tracta aquest tema.
Per una altra part, he estat capaç de sintetitzar els diferents tipus d’estades que 
existeixen actualment, juntament amb els països que es troben en una «situació 



especial», tal i com s’ha redactat en el treball. Estic satisfeta de comunicar que tots 
els reptes i objectius que em plantejava en la introducció del treball (part teòrica) 
han estat resolts gràcies a la tasca de recerca que he dut a terme. I la part pràctica 
s’estructurava en tres apartats.
En el primer, l’objectiu d’aquestes entrevistes era aconseguir els diferents punts 
de vista i enfocaments dels programes o agències respectius al llarg del procés de 
preparació que comporta voler estudiar fora. Ho he aconseguit, ja que he extret 
la conclusió que tots els alumnes consideren aquest tipus d’experiències úniques 
i inoblidables i que, a més, atorguen valors que solament es poden aconseguir 
d’aquesta manera. Volia informar-me dels reptes als quals han hagut de fer front, i 
gràcies a les entrevistes he sabut que la tasca més complexa era el de la tramitació 
burocràtica, un procés lent, i, en alguns casos, també la convalidació i l’homologació 
dels estudis cursats a l’estranger. M’agradaria exposar que la comparativa m’ha aju-
dat a remarcar i enfortir els punts clau del meu treball de recerca i també, si més no, 
m’he vist capaç de donar alguns consells útils per a futurs alumnes internacionals (i 
per què no, per a mi mateixa).
En referència a l’última part pràctica, consistent en una estada curta ideal de 10 
dies a Nova York, he comprovat que organitzar un viatge d’aquest tipus, tot i que 
sigui per a poc temps, és una tasca difícil i complexa de dur a terme perquè s’han de 
tenir en compte molts aspectes diferents. Ha estat complicat trobar activitats per a 
cada dia, compenetrar-ne els horaris (vigilar que en el dia i hora corresponents els 
llocs turístics estiguessin oberts), buscar mitjans de transport, vols i allotjament.
A més a més, m’havia marcat l’objectiu de no superar el pressupost de 5.000 €, i així 
ho he fet, ja que l’estada total ha resultat per 3.293,73 € aproximadament, fet del 
qual estic orgullosa.
Finalment, vull dir que aquest treball m’ha ajudat a estar realment decidida sobre el 
que vull fer, que és estudiar a l’estranger. Desitjo de tot cor viure noves experiències, 
fer nous amics, veure món i conèixer altres sistemes educatius, cosa que també 
m’ajudarà més endavant, ja que el dia de demà vull ser professora. Espero que hagi 
servit d’inspiració i de font d’informació per a les persones que es plantejaven el fet 
d’estudiar a l’estranger, però que buscaven més informació, experiències ja viscudes 
o consells, i que volien saber les diferents possibilitats de què disposaven.
El meu últim consell, que jo mateixa espero seguir, és... ENDAVANT!
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