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Dades personals:  
 
Nom dels estudiants: Anna Sentís i Mercè Godia.  
Professora responsable a la UdL: Mercè Castillo Solsona.  
Departament: Dret.  
Universitat d’acollida: Università degli studi di Torino.  
País: Itàlia.  
Any acadèmic: 2010/2011 
Nombre de mesos: 6  
 
Aspectes acadèmics:   
 
Tutor o persona encarregada a l’universitat d’acollida: Pier Giuseppe Monateri 
Departament: Giurisprudenza 
Centre: Giurisprudenza  
Email: pier.monateri@unito.it i relint@unito.it  
Curs: 4 
 
A) Classes:  
 
Les classes són semblants al sistema utilitzat aquí a Lleida. La majoria de classes són 
teòriques encara que hi ha assignatures on hi havia pràctiques un cop per setmana, de 
les quals també entraven a l’examen.  
 
B) Mitjans informàtics: 
 
A la majoria d’assignatures no vàrem utilitzar suport informàtic però hi havia alguna 
assignatura on t’havies de registrar per seguir les classes i comentaris sobre els textos i 
pràctiques treballats a classe de forma virtual.  
 
C) Sistema d’avaluació: 
 
Els examens són orals però hi ha alguna assignatura on algún parcial és escrit. La 
matèria que entra als examens generalment és el que donen els professors a classe però 
en alguna assignatura s’ha de complementar amb els manuals que estan indicats al 
programa de l’assignatura. Abans de qualsevol examen s’ha de confirmar l’assistència 
mitjançant el que s’anomena “statini”. Aquest “statini” s’obté mitjançant la registració a 
internet d’almenys 72 hores abans. 
Per últim els sistema de puntuació és diferent, la nota màxima és un 30 i el mínim per 
aprobar és un 18.  
 
 
Allotjament:  
 
A) Problemes d’allotjament al arribada:  
Normalment costa trobar pis si no i vas amb una mica d’antel·lació (principis de setembre). 
El que generalment fan els estudiants erasmus és anar els primers dies al “ostello” de 
joventut on tothom es troba en la mateixa situació i a partir d’allí busca pis. El primer és 
anar a una associació que t’ajuda a trobar-ne. És coneguda amb el nom d’Sportello Casa 
(aquesta és de l’universitat de Torino però n’hi ha d’altres on també s’hi pot anar i d’altres 
que són de l’altra universitat de la ciutat, el Politècnic de Torino).  
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B) Tipus d’allotjament i preus:  
Generalment la gent escull pisos d’estudiants amb altres erasmus o italians. Els preus 
poden varirar segons la zona i el barri. També hi ha l’opció de residència però és bastant 
més car i no hi ha massa places.  
En la majoria de pisos les habitacions són dobles i per tant el preu és més econòmic. Al 
centre els preus ronden els 285 euros apròximadament, amb totes les despes inclòses. A 
la zona del costat del Politècnic els preus són més economics. Als barris més allunyats del 
centre com San Salvario és més barat però no recomanable.  
 
C) Tipus d’allotjament elegits i preu:  
Nosaltres vam elegir un pis de tres persones al centre de la ciutat, a 5 minuts de la facultat 
de dret a peu. Cal remarcar que hi ha unes connexions de transports públic molt bones. 
(autobús, tramvia, metro, etc). El preu per una habitació doble era de 280 euros per 
persona amb tot inclòs.  
 
D) Qualitat: 
El pis era estil clàssic italià en bon estat.  
 
E) Persona responsable del nostre allotjament:  
Propietaria del pis.  
 
F) Altres comentaris:  
Es recomana anar a principis de setembre per poder elegir bé el pis i en bona zona. Per 
fer el contracte del pis és necessari el Codi fiscal Italià (Codice fiscale).  
 
Ajuts económics:  
 
El de la beca del Ministeri d’educació per estudiants erasmus.  
 
Informació sobre associació d’estudiants:  
 
A) Nom de l’associació o associacions:   
Infopoint (és l’oficial de l’universitat de Torino) també hi ha altres associacions com 
Erasmus Torino, entre altres. 
 
B) Activitat que realitzen:  
A l’Infopoint t’ajuden a tràmitar tots els papers (acadèmics i de gestió) de l’universitat. Cal 
destacar que hi ha personal que parla espanyol.  
Erasmus Torino s’encarrega del tema lúdic i viatges organitzats.  
 
 
Informació sobre activitats culturals i esportives:   
 
A) Activitats:  
Hi ha un gran ventall d’activitats a la ciutat de Torino. A nivell cultural és una ciutat que 
ofereix moltes possibilitats. A nivell d’esport està molt bé per practicar esports d’hivern. 
Tota l’informació per estudiants erasmus és pot trobar al CUS Torino (associació 
d’esports).  
 
B) Informació de les activitats:  
Tota l’informació és pot trobar via internet a les pàgines d’aquestes associacions.  
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Altres informacions pràctiques per futurs estudiant s erasmus a Torino:  
 
Una de les primeres coses que s’ha de fer és comprar un telèfon mòbil italià. Recomanem 
la companyia WIND però sense fer contracte sinó targeta de prepagament.  
L’altra cosa a destacar és que els estudiants Erasmus ens vam obrir un compte corrent a 
CAIXA NOVA, l’única caixa que no et cobra comissió per extreure diners a l’estranger.  
Per últim cal dir que seria òptim assitir al curs d’italià gratuït que ofereix l’universitat de 
Torino durant el període Erasmus.  
 
Balanç de l’experiència en la Universitat d’acollid a: 
 
Anna : Molt positiva i recomanable per tothom. Per una banda millora l’expedient 
acadèmic i per l’altra banda a nivell personal és molt bona.  
 
Mercè:  Molt positiva. És un programa que en la meva opinió penso que s’hauria de fer de 
manera obligatòria a totes les universitats perquè t’ajuda a desenvolupar-te i a créixer com 
a persona, és com enfrontar-te a possibles situacions futures de la vida quotidiana en un 
període de temps força comprimit.   
 
 

Una de les nostres experiències Erasmus  

Era un vint i set d’octubre per nit, la nostra companya de pis, Isa, d’origen alemany 

celebrava el seu aniversari. De cop i volta, tot l’apartament es va omplir de gent, almenys 

25 persones, hi havia un ambient genial on es podia escoltar una immensa varietat de 

llengües. Alguns parlaven polac, altres francès, alemany, català, castellà, anglès, italià… I 

ja va ser el moment àlgid de la nit quan li vam cantar el “Tanti Auguri” en motiu del seu 

aniversari en un munt de llengües… 

Gaudíem d’una sensació de plenitud genial, la llengua comuna per comunicar-nos entre 

tots era l’italià i ens sentíem afortunades d’estar allí en aquell moment precís. Algunes 

converses anaven a la baixa a mesura que les copes s’anaven buidant, d’altres a l’alça en 

el sentit que posàvem en comú tots els coneixements possibles, parlant de temes força 

interessants i adonant-nos que anar d’Erasmus és una experiència molt enriquidora que 

et fa veure el que quan estàs a casa no pots valorar. Estàs en un país diferent, amb gent 

diferent, una cultura que no és la teva, un lloc on t’has d’espavilar com puguis per sortir-

te’n i després pensar, “ho estic aconseguint”! 

No ens voldríem fer pesades explicant-vos mil anècdotes i aventures així que només us 

animarem a que hi aneu perquè no us en penedireu mai! 

 


