
Altres informacions complementàries 
 
Allotjament  
L’ESCRBCC no facilitarà el lloc d’estada al país d’acollida. L’alumne serà el responsable 
de buscar el seu propi allotjament. S’aconsella de consultar a la plana web del centre 
d’acollida. 
 
Targeta sanitària 
L’alumne ha d’estar el dia en l’assistència sanitària del país d’acollida durant tota la seva 
estada a la Universitat o Institució d’Educació Superior estrangera mitjançant la Targeta 
Sanitària Europea, que s’obté fàcilment si es té assistència sanitària pública espanyola. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=es 
 
Es pot tenir en compte la possibilitat de concertar també una assegurança 
d’accidents, especialment si es realitzen estudis amb perill d’accidents o pràctiques 
a laboratoris o si es preveu, per exemple, la mobilitat en bicicleta. En aquest cas, 
cal consultar-ho a l’arribada a la Universitat o Institució Superior d’acollida, perquè 
ells coneixen quins són els mínims requerits per cobrir i tindran els millors preus. 
 
Carnets internacionals 
L’estudiant pot treure un carnet d’estudiant internacional International Student 
Travel Confederation (ISTC) que li permetrà obtenir descomptes al país on viatgi. 
És per a estudiants a partir de 12 anys i és vàlid per a estudiants que cursin 
qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu o que estiguin matriculats a 
qualsevol curs (d’idiomes, de música…) amb la condició indispensable que la durada 
del curs mai no podrà ser inferior a sis mesos. 
Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, 
residències universitàries i a l’hora de comprar bitllets i productes turístics a les 
agències acreditades a Catalunya i les oficines d’estudiants d’arreu del món. S’ha 
de tenir present que els avantatges i descomptes poden tenir restricció d’edat en 
algun país. 
Per obtenir-lo cal presentar: 
 - DNI original 
 - 1 fotografia en color o fotocòpia en color 
- Matrícula, carnet o certificat original del centre on consti que l’interessat està 
matriculat especificant el curs actual. 
http://www.xanascat.cat/shownode.tjc?id=504455 
 
 
Per informació sobre el país d’acollida: 
 
Unión Europea (Viajes): http://europa.eu/eu-life/travel-tourism/index_es.htm 
Guia de ciudades: http://internacional.universia.net/guiasciudades.htm 
Ministerio de Asuntos Extranjeros: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx 
 
 


