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Segons on vulguis marxar…

És igual a on pensis marxar…

A una galàxia més o menys llunyana…



� Una cosa és l’estada (Erasmus+ estudis, etc.)
i una altra els ajuts als que puc optar.

� �Els he de sol·licitar!!
(I atenció, algunes convocatòries d’ajuts es publiquen 
quan ja estàs fora d’intercanvi.)

� I el pagament dels ajuts és posterior 
(� Cal enviar el document “certificat d’incorporació” de la 
universitat de destinació, entre altres, per tal que es tramiti el 
primer pagament de l’ajut. Cobraries els imports més endavant.) 

Estigues atent(a) a la informació 
que se’t donarà des del centre 

(sobretot al teu e-mail) i als terminis!!

Adjudicació d’ajuts per a 
estudiants



Ajuts per a mobilitat
d’estudiants

Principals ajuts…



Principals ajuts

� Ajuts Erasmus+
estudis

� Ajuts Erasmus+
pràctiques

� Ajuts Erasmus+ KA107 (*)

Ajuts MOBINT de l’Agaur Beques Santander Iberoamèrica



�Ajuts MOBINT de l’AGAUR

(de la Generalitat)

Ajuts Mobint de l’Agaur
(de la Generalitat)



Convocatòria de beques MOBINT de l’AGAUR: 

• Es demana i tramita directament amb l’AGAUR; 
des del vostre centre UPC (escola/facultat) se’n fa 
només difusió.

• Probablement, similar a la de cursos anteriors.

• Compatible amb qualsevol dels altres ajuts. 
(Per exemple amb l’Erasmus+ de la UE gestionat

a la UPC.)

Ajuts MOBINT



Per al curs 2018-2019, 
l’import de l’ajut és de 200 euros al mes, 
fins a un màxim de 6 mesos finançables

(l’ajut màxim total és de 1.200euros).

Ajuts MOBINT



Modalitats curs 2018-2019:

• Modalitat A: Erasmus-estudis
• Modalitat B: resta del món

(Nota: La majoria del pressupost de la convocatòria és 
per la modalitat A, perquè hi ha centenars d’estudiants 
de les universitats catalanes que marxen amb el 
programa Erasmus+.)

Ajuts MOBINT



� Principals requisits curs 2018-2019:

• Acadèmics: (…) Nota mitjana. 
N_min_ponderada ≥ 5,70 de l'expedient
per a les branques de coneixement
d'enginyeria i arquitectura 
(o de 6,30 per a la resta de branques de 
coneixement).

• Altres criteris com el coneixement i nivell de la 
llengua de la universitat de destinació. 
(Cal presentar el certificat d’idioma.)

Ajuts MOBINT



Termini curs 2018-2019: 
del 09/10/2018 fins al 08/11/2018.

Nota: Habitualment cau cap al període d'exàmens 
finals del Q2 (juliol o així) . Aquest curs ha estat 
tard, a la tardor, quan la gent ja estava fora.

Ajuts MOBINT



Més informació, pàgina web de l’AGAUR: 
www.gencat.cat/agaur

Difusió a través de 
la Sotsdirecció de Relacions Internacionals 

del vostre centre.

Ajuts MOBINT



� Ajuts Santander Iberoamèrica Grau

Ajuts Santader Iberoamérica Grado



� Curs 2018-2019: 
19 beques dotades amb 3.000€ cadascuna. 

Es descompta un import en concepte d’assegurança
obligatòria.

Criteri principal: nota mitjana ponderada.

Ajuts Santader Iberoamérica Grado



� Destinacions: 

� Certes institucions elegibles d’Argentina, 
Brasil, Colòmbia, Mèxic, Perú, Uruguai i Xile 
. 

Consulta el llistat d'institucions participants.

Ajuts Santader Iberoamérica Grado



� Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar obligatòriament a través de la plataforma 
del Banc Santander: http://www.becas-santander.com
abans del 31 de maig de 2018.

Més informació

� Més informació a través de la convocatòria corresponent, a través del web 
del Servei de Gestió Acadèmica UPC.

Ajuts Santader Iberoamérica Grado



� Mobilitat per estudis
• KA103 (Erasmus “clàssic”)
• KA107 (certes destinacions de la resta del món)

� Mobilitat per pràctiques en empresa

� Ajuts per estudiants amb necessitats 
especials

Mobilitats per a estudiants 
Erasmus+



� Estudiants matriculats, com a mínim, en el segon
any d’estudis.

� 3 ≤ Durada estada (mesos) ≤ 12

� Cada centre podrà afegir requisits addicionals.
Per exemple:

• Coneixement d’idiomes (caldrà aportar el corresponent certificat de

coneixement lingüístic)

• Nº de crèdits superats de la carrera

• Segons les destinacions, diferents titulacions i/o especialitats

Erasmus+: Condicions generals
de participació (1)



� Signatura del conveni financer, inclòs el Learning
Agreement.

� Reconeixement dels crèdits obtinguts.

� Prova obligatòria on-line de nivell d’idioma d'impartició de
la docència a la universitat de destinació; abans de
començar la mobilitat i en acabar-la.

• A través d’una plataforma específica de la Unió Europea
• Rebreu (molt més endavant, a l’estiu o tardor) un e-mail des del Servei de Gestió

Acadèmica UPC, amb les instruccions per l’accés

Erasmus+: Condicions generals
de participació (2)



� Mobilitat per pràctiques en empresa.
• 2 ≤ Durada estada (mesos) ≤ 12

• Els estudiants han de buscar-se la pràctica en empresa.

(Aquesta és la dificultat.)

o Per exemple, a través del web de l’associació Erasmus Student 
Network: www.erasmusintern.org

o Per exemple, des de la seu d’aquí d’una multinacional, 
contactar amb alguna altra en un altre país d’Europa.

o Una altra opció podria ser que mentre es fa un 
Erasmus_estudis, busquéssis pràctiques per DESPRÉS de 
l’estada. (Si és simultani, no es pot comptar com a 
Erasmus_pràctiques ni optar als ajuts).

Erasmus_pràctiques KA103 (1)



� Mobilitat per pràctiques en empresa.
• S’ha de complir la normativa UPC de pràctiques en 

empresa.

• S’ha de tenir un tutor a l’empresa i un tutor a la UPC.
• L’estada tindrà reconeixement (quin?) a l’expedient de 

l’estudiant en tornar; o bé sinó, com a mínim, s’inclourà 
al suplement al títol (SET)

• L’estudiant haurà d’estar cobert per una assegurança 
per a la seva estada.

• S’haurà d’acordar i tramitar, entre l’empresa de 
destinació, el centre UPC i l’estudiant (3 bandes) el 
Erasmus+ Traineeship Agreement, abans d’iniciar 
les pràctiques.

Erasmus_pràctiques KA103 (2)



Erasmus_pràctiques KA103 (3)



�Ajuts Erasmus+ (de la UE) KA103

Ajuts per a estudiants: ajuts
Erasmus+



� Ajuts de mobilitat Erasmus+ per a estudis. 

� Ajuts de mobilitat Erasmus+ per a pràctiques en 
empresa. 

� Es podria tenir una beca Erasmus+ en més 
d’una estada de mobilitat, sempre i quan no 
superi els 12 mesos en el mateix cicle 
d’estudis.
(Per exemple, un quatrimestre Erasmus-estudis i 
un altre un Erasmus-pràctiques).  

Ajuts Erasmus+ KA103



� Erasmus+ estudis� Barem dels ajuts: entre 200€ i 
300€ per mes finançat (segons país destinació). 
L’import final de l’ajut es compta per dies d’estada.

� Màxim mesos ajut.

� +200 € pels estudiants que havien estat becaris del 
Ministeri el curs anterior

� Mínim de crèdits a matricular en mobilitat.
(1quatrimestre�20crèdits; curs sencer�40crèdits)

� Criteri principal: nota mitjana ponderada.

Ajuts Erasmus+ KA103
Erasmus+ estudis (1)



� Grups de països

• Nivell de vida superior: Àustria, Dinamarca, Finlàndia,
França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit i
Suècia.

• Nivell de vida mitjà: Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia,
Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Holanda,
Portugal, República Txeca i Turquia.

• Nivell de vida inferior: Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, 
Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i Macedònia

Ajuts Erasmus+ KA103
Erasmus+ estudis (2)



� Estades d’Erasmus+ pràctiques� Barem dels ajuts: 
entre 300€ i 400€ per mes finançat, segons país.

� Màxim mesos ajut: 3. 

� Criteri principal: nota mitjana ponderada.

� Tant per estudis com per pràctiques, els imports són
per dies. (En cas que les estades no corresponguin a 
mesos sencers, es paguen dies.)

Ajuts Erasmus+ KA103
Erasmus+ pràctiques (1)



� Grups de països

• Nivell de vida superior: Àustria, Dinamarca, Finlàndia,
França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit i
Suècia.

• Nivell de vida mitjà: Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia,
Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Holanda,
Portugal, República Txeca i Turquia.

• Nivell de vida inferior: Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, 
Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i Macedònia

Ajuts Erasmus+ KA103
Erasmus+ pràctiques (2)

+100

+100

+100



� Els estudiants amb necessitats especials: poden 
sol·licitar un import complementari per la seva estada, 
a través de la convocatòria específica d’ajuts 
Erasmus+.

� (Cal aportar el document acreditatiu corresponent.)

� Cada curs marxa algun estudiant UPC (amb 
discapacitat auditiva, visual, mobilitat reduïda, etc.)

� Informa-te’n! www.upc.edu/sga

Ajuts Erasmus+ KA103
Erasmus+ amb necessitats especials



Atenció!
Erasmus+ també té BECA ZERO

Si no demanes l’ajut; o potser no ets elegible per l’ajut. O potser no 
l’obtens.
� Es mantenen les condicions del programa de mobilitat Erasmus+, 
però sense dotació econòmica. (=Pots marxar sense ajut.)

�El programa Erasmus+ permet:

1. Reconeixement acadèmic de l’estada feta.

2. No cal pagar matrícula de crèdits
a la universitat de destinació. [Important]

Ajuts Erasmus+ KA103



Ajuts Erasmus+ KA107

KA107

• Països de fora d’Europa 
(KA103 és l’Erasmus “clàssic” i KA107 és fora d’Europa)

• Llista tancada d’ unes poques universitats de certs 
països de destinació. 
Curs 2018-2019:  USA-IIT Illinois, Canadà-Alberta. 
Curs 2019-2020: Mèxic, Líban. (Potser algun altre?..)

• Difusió a través de la sotsdirecció d’internacionals 
del teu centre UPC.



Ajuts Erasmus+ KA107

KA107

• Estudiants amb places dels centres.

• Ajut:
� Import d’ajut de viatge

(en funció de la distància; potser 275-800-1.100€)
� Import mensual de l’ajut : 650€/mes (fins 5 mesos) 
� Més una assegurança per l’estada, tramitada per la UPC

• Criteri principal: nota mitjana ponderada.
• Més detalls a la convocatòria que es publiqui al web del Servei de Gestió 

Acadèmica UPC.



� Convocatòries publicades 
al web del Servei de Gestió Acadèmica UPC:

https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat

Ajuts Erasmus+



� Convocatòria NOVA, ja publicada
al web del Servei de Gestió Acadèmica UPC:

https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat

Beques Santander Erasmus(1)
per estades Erasmus+ KA103



� Beques del Banco Santander

� Per a estudiants:
• Que havien sigut becaris del MECD al 2018-2019
• O que tinguin reconeguda legalment una discapacitat.

Beques Santander Erasmus (2)



� Beques convocades:

Beques Santander Erasmus (3)

Modalitat
Total de 
beques

Import beca
Beques per 

a grau
Beques per 

a màster

A 2 3.200€ 1 1

B 73 500€ 44 29

C 109 150€ 65 44



Principals ajuts

� Ajuts Erasmus+
estudis

� Ajuts Erasmus+
pràctiques

� Ajuts Erasmus+ KA107 (*)

Ajuts MOBINT de l’Agaur Beques Santander Iberoamèrica



Ajuts per a mobilitat
d’estudiants

Possibles combinacions…



Marxo d’Erasmus+ estudis…

� … Sol·licita els ajuts
Erasmus+ estudis i Mobint. 
I si escau també:  



Marxo a Amèrica Llatina…

� … Sol·licita els ajuts
Mobint i Santander Iberoamérica Grado.



Marxo a una altra destinació…
(USA, Japó, Xina…)

� … Sol·licita els ajuts Mobint.

Potser, per algunes destinacions, 
puguis demanar també l’ajut:

KA107



Marxo a una altra destinació…
Si marxo a Suïsa

Atenció: Si país= SUÏSSA

• No forma part del programa Erasmus+

• Hi ha uns ajuts propis del govern de Suïssa
(es diuen  “scholarships of the Swiss-European Mobility Programme”)

• Aquests ajuts es demanen a través de la universitat de destinació

• Són superiors als ajuts Erasmus+

• Pots demanar també els ajuts Mobint de l’AGAUR



Econòmic

I si he de fer alguns comptes més
abans de marxar?…



� Ajuts i descomptes de la universitat, regió, país de destinació, etc.

� Beques d’aprenentatge UPC:
� A la Sotsdirecció de Relacions Internacionals del vostre centre.
� Al Gabinet de Relacions Internacionals UPC 

(a l’Oficina de Mobilitat Internacional d’Estudiants, 
per les “Orientation Week” d’acollida
d’estudiants internacionals, etc.)

� A la biblioteca
� Etc.

� Convenis de cooperació educativa (pràctiques)

� Préstecs

� Llogar la meva habitació mentre estic fora
(plataformes: Uniplaces, HousingAnywhere, 
Resa Housing, Beroomers)

� Treballar a l’estiu/Nadal

Altres opcions
per ajudar la meva economia...



� A través de la Sotsdirecció de Relacions
Internacionals del vostre centre UPC
(places, temes acadèmics…).

� A través del Servei de Gestió Acadèmica UPC 
(beques per mobilitat) 
www.upc.edu/sga

Per a més informació



Gràcies per la vostra atenció

berenice.martin@upc.edu


