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 Mobilitat per estudis. 

 

 Mobilitat per pràctiques en empresa. 

Mobilitats per a estudiants 

Erasmus+ 



 Estudiants matriculats, com a mínim, en el segon 

any d’estudis. 

 

 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 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 

 

Erasmus+: Condicions de 

participació (2) 



 Curs 2014-2015: prova online de llengües; només 

llengües majoritàries (francès, anglès, alemany, italià o 

espanyol). A partir del següent curs, s’aniran incorporant 

més idiomes a l’aplicatiu. 

 

 

 L’OAPEE distribuirà llicències a les universitats per 

alguns cursos online. (*) 
 

Des de l’OAPEE s’ha informat a les universitats que no hi haurà llicències per a la realització de 

possibles cursos online per a tots els estudiants Erasmus. En aquest cas, des de la UPC es prioritzaria 

i tramitaria. Quan es coneguin el nombre de llicències, es faran públics els criteris d'atorgament i la llista 

d'estudiants seleccionats.  

Prova online de nivell d’idioma 

(obligatòria) 

 



 Mobilitat per pràctiques en empresa. 

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

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, buscar pràctiques per DESPRÉS de l’estada. 

(Si és simultani, no es pot comptar com a Erasmus_pràctiques 

ni optar als ajuts). 

Erasmus_pràctiques (1) 

http://www.erasmusintern.org/


 Mobilitat per pràctiques en empresa. 
• S’ha de cumplir 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 Training Agreement, abans d’iniciar les 

pràctiques. 

Erasmus_pràctiques (2) 



 Ajuts “Erasmus.es” del Ministerio,  

per a estudiants Erasmus+ 

 Ajuts Erasmus+ (de la UE) 

 Ajuts MOBINT (de l’Agaur) 

 Becas Santander-Iberoamérica. Grado. 

Ajuts per a estudiants 



 Una cosa és l’estada Erasmus+ i una altra els 

ajuts als que puc optar. 

 

 Els he de sol·licitar!! 

 

Estigues atent(a) a la informació  

que se’t donarà des del centre  

i als terminis!! 

Adjudicació d’ajuts per a 

estudiants 



 

 

Ajuts Erasmus+ (de la UE) 

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 quadrimestre Erasmus_estudis 

i un altre un Erasmus_pràctiques).   

Ajuts Erasmus+ 



 Grups de països 

 
• Nivell de vida superior: Àustria, Dinamarca, Finlàndia, 

França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, 

Suècia i Suïssa. 

 

• 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+ 



 Mobilitat Erasmus per a estudis:  

• màxim 5 mesos per curs acadèmic 
o 300€ a països del grup 1 

o 250€ a països del grup 2 

o 200€ a països del grup 3 

 

+100 € més pels estudiants amb desavantatges 

econòmics. 

 

 Mobilitat Erasmus per a pràctiques en empresa:  

• màxim 3 mesos (no acumulables als 

anteriors).  
o 400€ a països del grup 1 

o 350€ a països del grup 2 

o 300€ a països del grup 3 

 

Ajuts Erasmus+ 



 Exemple 1:  

Vaig d’Erasmus a Polònia durant 9 mesos (curs 

sencer).  

He demanat l’ajut Erasmus_estudis i me l’han 

concedit. 
 

• Estada 9 mesos, finançament durant màxim 5 mesos. 

 

• Polònia  país dintre del grup de països més barats (grup 3). 

 

• Import mensual: 200 euros/mes 

 

• Import ajut Erasmus_estudis: 200 x 5 = 1.000 euros en total. 

 

• L’ajut es paga després de la tramitació de documentació i en dues 

parts (una després de començar l’estada i l’altra en finalitzar-la). 

 

 

Ajuts Erasmus+ 



 Exemple 2:  

Vaig d’Erasmus a França durant 4 mesos.  

He demanat l’ajut Erasmus_estudis i me l’han 

concedit. 
 

• Estada 4 mesos, finançament durant màxim 5 mesos. 

 

• França  país dintre del grup de països més cars (grup 1). 

 

• Import mensual: 300 euros/mes 

 

• Import ajut Erasmus_estudis: 300 x 4 = 1.200 euros en total. 

 

• L’ajut es paga després de la tramitació de documentació i en dues 

parts (una després de començar l’estada i l’altra en finalitzar-la). 

 

 

Ajuts Erasmus+ 



 Exemple 3:  

Vaig a fer unes pràctiques a Alemanya amb 

Erasmus_pràctiques durant 6 mesos.  

He demanat l’ajut Erasmus_pràctiques i me l’han 

concedit. 
• Estada 6 mesos, finançament durant màxim 3 mesos. 

 

• Alemanya  país dintre del grup de països mitjans (grup 2). 

 

• Import mensual (és Erasmus_pràctiques): 350 euros/mes 

 

• Import ajut Erasmus_pràctiques: 350 x 3 = 1.050 euros en total. 

 

• L’ajut es paga després de la tramitació de documentació i en dues 

parts (una després de començar l’estada i l’altra en finalitzar-la). 

 

Ajuts Erasmus+ 



 Estudiants Erasmus amb dificultats 

econòmiques: 100€ addicionals al mes. (Becaris 

del Ministerio; veure detall en la convocatòria 

d’ajuts Erasmus+_estudis). 

 

 Estudiants amb discapacitats: a analitzar cas per 

cas. 

Ajuts Erasmus+ 



Atenció! 

També BECA ZERO 
 

 Es mantenen les condicions del programa de mobilitat 

Erasmus, però sense dotació econòmica. 

 

1. Reconeixement acadèmic de l’estada feta. 

 

2. No cal pagar matrícula a la universitat de 

destinació. [Important] 

 

Ajuts Erasmus+ 



 

 

Ajuts “Erasmus.es” del Ministerio, 

per a estudiants Erasmus+ 

Ajuts Erasmus.es 



NOVETAT! 

 

• 300, 350 i 400 € mensuals ; per grups de 

països Erasmus  

 

• Incompatibles amb els del SEPIE (de la UE). 

 

• Els estudiants no seleccionats optaran pels 

ajuts del SEPIE(ajuts Erasmus+).  
 

Ajuts Erasmus.es: Convocatòria de beques 

del MEC per a estudiants 



Atenció! 

Els ajuts Erasmus.es són: 

 

• Als millors expedients. 

 

• Nivell de llengua mínim B2 o equivalent de la 

docència de la universitat de destinació; 

acreditat, certificat reconegut per ACLES. 

 

 
 

 

 

Erasmus.es: Convocatòria de beques del MEC 

per a estudiants 



 

• Sol·licitud online dels estudiants. 

 

• Difusió a través de la Sotsdirecció de Relacions 

Internacionals del vostre centre. 

 

 

Erasmus.es: Convocatòria de beques del 

MEC per a estudiants 



 

 

Ajuts MOBINT (de l’Agaur) 

Ajuts Mobint de l’Agaur 

(Generalitat) 



Convocatòria de beques MOBINT de l’Agaur:  

 

• Hi haurà convocatòria.  

 

• Probablement, similar a la de cursos anteriors. 

 

• Compatible amb qualsevol dels altres dos ajuts. 

(Amb l’Erasmus+ de la UE gestionat a la UPC, i 

amb l’Erasmus.es del Ministerio) 

  
 

Ajuts MOBINT 



 

Per al curs 2014-2015,  

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 1.200 euros). 

Ajuts MOBINT 



Modalitats curs 2014-2015: 

 

• Modalitat A: Erasmus-estudis 

• Modalitat B: resta 

Ajuts MOBINT 



 Principals requisits curs 2014-2015: 

 

• 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, o el país 

de destinació, afegeixen puntuació en la valoració 

de les sol·licituds. 

Ajuts MOBINT 



 

 

Termini curs 2014-2015:  

del 26/06/2014 fins al 25/07/2014.. 

 

(Habitualment cau en el període 

d’exàmens finals el Q2.) 

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 

http://www.gencat.cat/agaur


 A través de la Sotsdirecció de Relacions Internacionals  

del vostre centre (places, temes acadèmics…) 

 

 A través del Servei de Gestió Acadèmica UPC (beques) 

 

 Mou-te’2015-2016, al web GRII: www.upc.edu/sri 

 

 Informació sobre el programa Erasmus+ (convocatòria europea, 

 guia del programa, etc): http://ec.europa.eu/erasmus-plus/ 

 Informació sobre el programa Erasmus+ a Espanya: 

http://www.sepie.es  

 Presència en xarxes socials: 

• Twitter: #ErasmusPlus 

• Facebook: Erasmus+ 

Per a més informació 

http://www.upc.edu/sri
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http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
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http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
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http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/


Àmbit geogràfic 

Les destinacions elegibles són les universitats pertanyents al programa, dels 

països següents: Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, Portugal, Puerto 

Rico, Uruguai i Xile. 

 

Característiques de les beques 

 25 beques 

 3.000€ cadascuna, del que es decomptarà l'import de l'assegurança 

obligatòria (97€ per a estades de 6 mesos i 138€ per a estades d'entre 7 i 

12 mesos). 

 Durada de l'estada: de l'1 de juliol de 2015 al 31 d'agost de 2016. 

L'estada ha d'iniciar-se, com a molt tard, abans del 31 de març de 2016. 

 Les estades mínimes hauran de ser per un quadrimestre/semestre. 

 Són compatibles amb altres beques i ajuts (per exemple, amb la 

sol·licitud d'un ajut MOBINT de l'Agaur). 

Destinacions no_Erasmus o Portugal:  

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 2015. 

 

Més informació 

 Més informació a través de la convocatòria corresponent, a través del web 

del Servei de Gestió Acadèmica UPC. 

Destinacions no_Erasmus o Portugal:  

Ajuts Santader Iberoamérica Grado 

http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/
http://www.upc.edu/sga
http://www.upc.edu/sga/beques/mobilitat-internacional/bequesUPCsantander/beques-santander
http://www.upc.edu/sga/beques/mobilitat-internacional/bequesUPCsantander/beques-santander


 

 Mou-te’2015-2016, al web GRII: www.upc.edu/sri  

 

(clic al link i entrar a “notícies”) 

 

O bé més directament: 

https://www.upc.edu/sri/noticies/estas-pensant-en-marxar-dintercanvi-

...mou-te2015-2016  

Per a més informació 
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Mou-te 



Mou-te 



Mou-te: link amb taula d’ajuts i 

màxims per països de 

destinació 



Gràcies per la vostra atenció 


