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Comunicar data d’inici i fi d’estada
Sol·licitar ajuts ecònomics a la mobilitat
 mobint (agaur)
 upc santander-iberoamèrica 

Contractar assegurança de viatge

Recollir credencial de mobilitat
Lliurar declaració d’assegurança

Auto-matrícula ETSAB 19/20 
(borsa de crèdits)

Matrícula a l’escola de destí
Lliurar learning agreement provisional
Lliurar el certificat d’incorporació
Fer proposta de convalidació
 Matrícula ETSAB 19/20 definitiva

Lliurar learning agreement definitiu
Signar i segellar el certificat d’estada
Test d’idiomes final (enllaç per email)
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Matrícula a l’escola de destí
Sol·licitar ajut swiss-eu mobility (Suïssa)
Lliurar el certificat d’incorporació
Fer proposta de convalidació
 Matrícula ETSAB 19/20 definitiva

Signar i segellar el certificat d’estada
 

A L’INICI

AL FINAL

Lliurar certificat d’estada
Lliurar certificat de qualificacions 
(transcript of records)
Lliurar certificat d’altres activitats 
(opcional)
Fer qüestionari en línea UE Survey

Auto-matrícula ETSAB 20/21

Lliurar recull treballs mobilitat PDF
Revisar convalidació al rebre l’avís
 

Lliurar certificat d’estada
Lliurar certificat de qualificacions 
(transcript of records)
Lliurar certificat d’altres activitats 
(opcional)

Auto-matrícula ETSAB 20/21

Lliurar recull treballs mobilitat PDF
Revisar convalidació al rebre l’avís 
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ETSAB | ESTADES DE MOBILITAT PER ESTUDIS 2019/2020 
 
 
DADES DE CONTACTE... 
 

A l’ETSAB: Oficina de Relacions Internacionals ETSAB 
   primera planta edifici A (al costat de Secretaria) 
   Tel:  +34 93 401 63 45 
   e-mail:  mob.etsab@upc.edu 
   web:   etsab.upc.edu/ca/internacional 

Horari:  de 10:30 a 12:30 hores (2019: tancat 1 d’agost a 2 setembre) 
 

A LA UPC :  Servei de Gestió Acadèmica de la UPC 
  Unitat de Beques i Ajuts a l’estudi i de Mobilitat 

   Edifici Vèrtex, planta baixa _ Campus Nord UPC 
   contacte via DEMANA-SGA:  https://demana.upc.edu/sga/ 
   Tel: +34 93 405 46 46  
   e-mail:  sga.mobilitat@upc.edu 
   web:   www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat 

 
 
!!! IMPORTANT: redireccionar via e-secretaria e-mail oficial 
   nom.cognom@estudiant.upc.edu 
   a e-mail personal que es faci servir durant la mobilitat 
 
 
ABANS DE MARXAR ... 

- sol·licitar ADMISSIÓ ESCOLA DESTÍ 
> CARTA D’ACCEPTACIÓ   

  >  (VISAT) 
 >  comunicar DATES INICI-FINAL ESTADA a ETSAB 
  >  CONVENI FINANCER ERASMUS+/CREDENCIAL MOBILITAT 

> (Erasmus+) test inicial idioma OLS 
- COBERTURA MÈDICA/ASSEGURANÇA  
- AJUTS ECONÒMICS A LA MOBILITAT 
- MATRÍCULA ETSAB CURS 2019/2020 
 

 
DURANT L’ESTADA DE MOBILITAT ... 

- INCORPORACIÓ I MATRÍCULA A ESCOLA DESTÍ 
    > CERTIFICAT D’ARRIBADA + (Erasmus+) LEARNING AGREEMENT provisional 

- PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ   
 >  MATRÍCULA ETSAB DEFINITIVA 
 

A LA TORNADA ...  
- (Erasmus+)  
        LEARNING AGREEMENT definitiu + ENQUESTA ONLINE + test final idioma 

   - DOCS FINAL ESTADA  
          > Lliurar a ETSAB CERTIFICAT ESTADA + CERTIFICAT QUALIFICACIONS 

   > Lliurar docs ALTRES AJUTS ECONÒMICS (MOBINT, Santander Iberoamèrica...) 
   - MATRÍCULA  ETSAB CURS 2020/2021 
   - lliurar RECULL TREBALLS  
    >  CONVALIDACIÓ 



ABANS DE MARXAR... 
maig | juny 2019  
 
 
SOL·LICITAR ADMISSIÓ ESCOLA DESTÍ 

> CARTA D’ACCEPTACIÓ   
  >  (VISAT) 

>  comunicar DATES INICI-FINAL ESTADA a ETSAB 
 
 ADMISSIÓ A L’ESCOLA DE DESTÍ 

Cada estudiant és responsable de fer els tràmits d’admissió i enviar els documents requerits per l’escola 
on farà l’estada de mobilitat en el termini establert. 

Application form + Learning Agreement provisional + certificat idioma + altres...  
> Carta d’admissió  > Visat (si s’escau) 

 
 DATES INICI-FINAL ESTADA 

Un cop rebis la confirmació de l’admissió a l’escola de destinació i coneguis el seu calendari acadèmic, cal 
que ens comuniquis les dates oficials de la teva estada de mobilitat:  
 

data inici = començament de les classes 
data final = final classes + final exàmens (data MAI posterior al 31 d’Agost!) 
 

 Com? Relacions Internacionals ETSAB t’enviarà un enllaç a un qüestionari  
 Quan? Respon al qüestionari ABANS DEL 2 DE JUNY 2019 
 
!!! IMPRESCINDIBLE per poder generar la CREDENCIAL DE MOBILITAT/CONVENI FINANCER ERASMUS+ 

 
 Estudiants SICUE: us convocarem a una reunió amb el tutor ETSAB per elaborar i signar document Acuerdo 

Académico (provisional).  
 
 
 
AJUTS ECONÒMICS A LA MOBILITAT   
 
 Ajut MOBINT de l’AGAUR (Generalitat)      http://agaur.gencat.cat 

Convocatòria externa, no gestionada per UPC 
PENDENT > No es coneixen encara requisits ni terminis (al curs 2018/2019 va sortir a l’octubre) 
Oficina de Relacions Internacionals ETSAB proporciona 2 dels documents necessaris per la sol·licitud.  

 
 AJUTS ECONÒMICS A LA MOBILITAT GESTIONATS PER LA UPC: 

 UPC_Servei Gestió Acadèmica_Unitat Beques i Mobilitat:        http://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat  
 publica convocatòries i adjudica ajuts, contacta directament l’estudiant beneficiari via e-mail. 

 
• Ajut ERASMUS+ KA 103    > PENDENT  (al curs 2018/2019 va sortir a l’octubre) 
• Ajut SANTANDER ERASMUS   > TANCADA 
• Ajut UPC-SANTANDER IBEROAMÈRICA > TANCADA  
• Ajut ERASMUS+ KA 107   > TANCADA (pel curs 2019/2020 només doctorat) 
 

 !!!    IMPRESCINDIBLE per poder rebre aquests ajuts ... 
 Si ets beneficiari d’un ajut de mobilitat gestionat per la UPC: 

 
- Cal haver lliurat l’ordre SEPA a la secretaria de l’escola. En cas que no ho hagis fet anteriorment, 

hauràs de portar ara l’original a Secretaria ETSAB. Per imprimir l’ordre SEPA has d'accedir a la teva e-
secretaria. Trobaràs més informació sobre l’ordre SEPA en aquest enllaç: 
http://www.upc.edu/sga/ca/matricula/pagament-de-la-matricula/sepa-iban-ordre-de-domiciliacio  
 

- A e-secretaria apartat mobilitat, hauràs d’introduir les dades bancàries del CC on vols rebre l’ajut (cal 
ser el titular del compte bancari d’una entitat amb seu a Espanya).   

http://agaur.gencat.cat/
http://www.upc.edu/sga/ca/matricula/pagament-de-la-matricula/sepa-iban-ordre-de-domiciliacio


ABANS DE MARXAR... 
juny | juliol 2019 
 
 
CONVENI FINANCER ERASMUS+ / CREDENCIAL MOBILITAT  
 
El Conveni financer Erasmus+ és el document que t’identifica com a beneficiari d’una plaça de mobilitat 
Erasmus+ i estableix les condicions en cas de rebre algun ajut econòmic del programa. 
 
La Credencial de mobilitat és el document que t’identifica com a beneficiari d’una plaça de mobilitat no 
Erasmus+.  
 
En aquests documents constaran les dates d’inici i final d’estada que ens hagis comunicat abans del 2 de juny. 
És imprescindible que lliuris un ORIGINAL SIGNAT PER TÚ a Relacions Internacionals ETSAB abans de marxar de 
Barcelona.  
 
El conveni financer Erasmus+ es podrà descarregar a e-secretaria, t’avisarem quan estigui disponible per 
imprimir-lo i portar-lo signat. 
La credencial de mobilitat no està disponible a e-secretaria, la prepararem i t’avisarem quan puguis venir a 
signar-la i recollir una còpia. 
 

 
 

CERTIFICAT COBERTURA MÈDICA / ASSEGURANÇA VIATGE 
 

Has de fer la tramitació de la cobertura sanitària + assegurança ABANS de començar l’estada de mobilitat i 
lliurar la documentació que ho certifica a Relacions Internacionals ETSAB 
 
Hauràs de signar i lliurar signar la declaració de cobertura d’assegurança, en que et fas responsable i declares 
disposar d’una assegurança sanitària i/o d’assistència en viatge que et doni una cobertura suficient durant tota 
la teva estada de mobilitat: 

 
- MOBILITAT A EUROPA:  Targeta sanitària Europea + Assegurança d’assistència en viatge (a contractar) 
 
- MOBILITAT FORA D'EUROPA:  Assegurança d’assistència en viatge amb despeses mèdiques (a contractar) 
 

 
Les principals cobertures de l'assegurança han de ser: transport o repatriació de malalts, ferits o difunts; 
tornada anticipada de l’assegurat i responsabilitat civil. 
 
Algunes possibilitats de pòlissa d’assegurança: 
 http://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/   (a partir de finals de maig) 
 http://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances 
 https://www.mutua-enginyers.com/ca/joves/asseguranca_internacional/assistencia_en_viatge 
 
Informació Targeta sanitària Europea:   
 web Comissió Europea http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es 
 web MECD  https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000 
  
  

http://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/
http://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances
https://www.mutua-enginyers.com/ca/joves/asseguranca_internacional/assistencia_en_viatge
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/!ut/p/z1/rVLLbsIwEPyV9sAx8jp2nPgYJJSS8lCKQogvyMRJ67Y4QFL6-Po6tFIPFaCKek9ezc6MvYMEWiBh5F7fy1bXRj7bey7YkmBGMQc8imA4gDAd36acJCRyGcoOADhyQkDi9PwcCSQK027aB5Q3pSqXRW3a0mhVN8tC9qDr9aDQL0oqaeqmB7LRjUUUWl410uhW7rTFubYo69g2hVYoL72q8iu-cjxOsUNLopwVJcwhXBK1ogxzpb7dH7EH_Kz7rNM7w3AAnPig3HrwfxgAIttO-zCbg4shIijb6_IVpabere1GZn984s0vhQgnXqcwDYZ3CYbAv1Dhi96bBoBjcEfAxgGEPJmlowkm4NML6eNzS7AZ1Y_brQhtkLrsvLVo8Q9J2qzTdUDenadqPCA0j_cf_Ykj8utPN105Ig!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


ABANS DE MARXAR... 
juliol | agost |setembre 2019 
 
 
 
TESTS NIVELL I CURSOS IDIOMES (ERASMUS+) 

 
(NOMÉS PER ESTUDIANTS AMB PLAÇA DE MOBILITAT ERASMUS+) 
 
Per recolzar l’aprenentatge d'idiomes el programa Erasmus+ ha creat la plataforma Online Linguistic Support 
(OLS) , que permet valorar les competències en la llengua que es farà servir en l'estada de mobilitat i ofereix la 
possibilitat a alguns participants de realitzar un curs d'idiomes en línia. 
 
 
TEST_PROVA DE NIVELL 
Si ets estudiant Erasmus+ has de realitzar obligatòriament els tests de nivell d’idioma inicial i final per tal 
d'assegurar un aprofitament a nivell lingüístic de l'estada de mobilitat. (Si obtens en el test inicial un nivell C2 
no hauràs de fer el test final) 
 
Aproximadament un mes abans de la data prevista d'inici de la mobilitat rebràs un email per accedir a la 
plataforma OLS, donar-te d’alta i fer el test inicial  
A partir de la data prevista per finalitzar l’estada, t’arribarà l’email d’avís per fer el test final. 
 
 
CURSOS 
Si el resultat del test inicial és igual o inferior a nivell B2 OLS envia automàticament una invitació per accedir a 
un curs d’idioma voluntari. 
Si el resultat del test inicial és superior a nivell B2 i es vol fer el curs gratuït, cal sol·licitar-lo a la UPC via l’aplicatiu 
Demana SGA: https://demana.upc.edu/sga/ 
En qualsevol cas, un cop inscrit en el curs és obligatori finalitzar-lo. 
 
 
més informació:   https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/KA103/PlataformaOLS 
 
  



ABANS DE MARXAR... 
juliol 2019 
 
 
MATRÍCULA ETSAB CURS 2019/2020 

 
Al curs o semestre d’estada de d’intercanvi cal estar matriculat a l’ETSAB en la modalitat de mobilitat i no es 
pot matricular ni cursar cap assignatura a l’ETSAB com a estudiant regular. 
 
1- PREPARACIÓ DE LA MATRÍCULA:  
La matrícula a l’ETSAB es anual. L’Oficina de Relacions Internacionals ETSAB inicia la gestió de la teva matrícula 
de mobilitat 2019/20, que es fa efectiva en el moment en que realitzes l’Automatrícula al mes de juliol:  
 
estudiants amb ESTADA de mobilitat ANUAL 
      només matrícula de MOBILITAT: una BORSA DE CRÈDITS inicial de 40 ECTS  
 

Més endavant, al desembre, l’Oficina de Relacions Internacionals ETSAB farà una ampliació de matricula en 
funció de la PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ, que revisarà i validarà el teu tutor.  

 
Aquest nº de crèdits inicial permet: 
- accedir a la modalitat de pagament de matrícula fraccionada (import > 500€) o abonar el cost de la 

matrícula en dos pagaments (Juliol + Desembre) 
- en cas de demanar beques MECD/Equitat i voler matricular-se com CONDICIONAL BECARI permet acomplir 

un dels requisits acadèmics mínims (nº de crèdits matriculats per obtenir beca parcial) 
 

estudiants amb ESTADA de mobilitat SEMESTRAL: MATRÍCULA MIXTA  
      matricula de MOBILITAT: una BORSA DE CRÈDITS inicial de 20 ECTS  
   + matrícula REGULAR de les ASSIGNATURES a cursar a l’ETSAB en el semestre que no estàs fora. 
 

Més endavant, al desembre (estada 1Q) o a l’abril (estada 2Q), l’Oficina de Relacions Internacionals ETSAB 
farà una ampliació de la matrícula de mobilitat (borsa de crèdits) en funció de la PROPOSTA DE 
CONVALIDACIÓ, que revisarà i validarà el teu tutor.   
La matrícula regular d’assignatures es pot modificar només en els terminis i procediments establerts per la 
Secretaria ETSAB. 
 
 
 

excepcions del nº de crèdits a matricular en mobilitat: 
Els estudiants que justifiquin la petició podran matricular inicialment una borsa de crèdits superior o inferior 
Com? enviar e-mail a Relacions Internacionals ETSAB (mob.etsab@upc.edu)  
  amb assumpte:  MATRICULA MOB +/- CREDITS 
  indicant: nom, cognom, DNI, escola destí, nombre de crèdits a matricular i motiu 
 
Quan?  de 1 a 5 DE JULIOL 2019 
 
Qui pot matricular menys crèdits? 
  Si et resten per acabar els estudis o preveus convalidar menys de 40 ECTS (estada anual)  

o 20 ECTS (estada semestral) 
 
Qui pot matricular més crèdits? 

Si necessites matricular ja al Juliol un nombre superior de crèdits per poder optar a una 
beca/ajut de matrícula que ho requereix a les bases de la convocatòria . 
(no confondre amb ajuts de mobilitat!!) 
Per exemple, per beques MECD/Equitat és habitual el requisit de matricular 60 ECTS o bé tots 
els crèdits restants (inclòs PFG/TFG) per obtenir modalitat de beca completa.  
Consultar el requisits reals quan es publiquin convocatòries 

  
  

mailto:mob.etsab@upc.edu


 
 

2- MATRÍCULA:  
Realitzar l’Automatrícula pel curs 2019/2020, el dia i hora que et correspon segons l’ordre de matrícula 
establert per Secretaria ETSAB (consultar ordre de matrícula a la web de l’ETSAB quan estigui disponible).  
 

ESTADA ANUAL       > BORSA DE CRÈDITS de 40 ECTS 
 
 
ESTADA SEMESTRAL 1Q > BORSA DE CRÈDITS de 20 ECTS + ASSIGNATURES a cursar a l’ETSAB al 2Q  
             !! ATENCIÓ a l’hora d’escollir els grups 
 
ESTADA SEMESTRAL 2Q > BORSA DE CRÈDITS de 20 ECTS + ASSIGNATURES a cursar a l’ETSAB al 1Q  
             !! ATENCIÓ a l’hora d’escollir els grups 

 
!! IMPORTANT:  
UN COP FETA AQUESTA MATRÍCULA INICIAL, EN CAP CAS ES MODIFICARÀ PER REDUIR EL NÚMERO DE CRÈDITS 
 
 
_La modalitat de pagament escollida s’aplicarà també automàticament a la ampliació de matrícula de 
Desembre. Per la modalitat de pagament domiciliat/fraccionat cal haver lliurar l’ordre SEPA prèviament a 
Secretaria ETSAB. 

 
 

_Si ets beneficiari d’alguna exempció de pagament de la matrícula:  
hauràs de presentar la documentació corresponent a Secretaria ETSAB abans del 5 DE JULIOL 2019 perquè la 
bonificació/exempció sigui inclosa a la Automatrícula. 
 
 
 
3- TFG 
El TFG no es pot convalidar mai pel cursat en mobilitat. S’ha de matricular i presentar sempre a l’ETSAB. 
 
Només en determinats casos és possible fer el TFG (Grau en Estudis d’Arquitectura pla 2014) simultàniament 
en el mateix curs de l’estada de mobilitat.  
En cas de voler MATRICULAR i PRESENTAR el TFG el mateix curs en que fas la mobilitat et caldrà tramitar-ho 
directament amb Secretaria ETSAB més endavant, un cop ja acordada la PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ amb el 
tutor. Els 6 ECTS del TFG no s’inclouen a la matrícula de mobilitat.  
 



DURANT L’ESTADA DE MOBILITAT... 
 
- INCORPORACIÓ I MATRÍCULA A ESCOLA DESTÍ 
 > CERTIFICAT D’ARRIBADA  + (Erasmus+) LEARNING AGREEMENT provisional 
- PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ   
 >  MATRÍCULA ETSAB DEFINITIVA 

 
agost | setembre | octubre 2019 
febrer | març 2020  (estada segon semestre) 
 
 Incorporar-te a l’escola de destí, escollir i matricular les assignatures a cursar (matrícula exempta de 

pagament excepte IIT CHICAGO Visiting student). 
 

 Demanar que et signin el CERTIFICAT D’ARRIBADA + (Erasmus+) LEARNING AGREEMENT provisional i 
lliurar-los escanejats a ETSAB via ATENEA 

 
 Enviar abans del dia 15 D’OCTUBRE DE 2019 a Relacions Internacionals de l’ETSAB la PROPOSTA DE 

CONVALIDACIÓ via ATENEA.  
 !!! La proposta ha d’incloure necessàriament totes les assignatures ETSAB que voldràs 
 convalidar i totes les assignatures que curses a fora (si la estada és anual, tant al primer com al segon 
 semestre) Si cal, hauràs de fer una suposició del que cursaràs al segon semestre si encara no ho saps. 
 
 

novembre 2019 
abril 2020 (estada segon semestre) 
 El teu tutor de mobilitat ETSAB revisarà la teva proposta de convalidació i l’acceptarà o hi proposarà 

modificacions, fins a validar una proposta definitiva. 
 
 

desembre 2019 
abril 2020 (estada segon semestre) 
 

 MATRÍCULA 2019/2020 DEFINITIVA A L’ETSAB 
En base a la proposta de convalidació acordada amb el tutor, Relacions Internacionals ETSAB modificarà la 
matrícula inicial de 20 o 40 ECTS ampliant-la al nº total de crèdits/assignatures recollits a la proposta.  
En cap cas es reduirà el nombre de crèdits ja matriculat al juliol ni es farà cap devolució. 
La modalitat de pagament serà la escollida per tu a la Automatrícula de juliol. 
 
!!!  Aquesta modificació de matrícula inclourà necessàriament totes les assignatures ETSAB a 
 convalidar per la totalitat de l’estada de mobilitat, (estada anual, tant del primer com del segon 
 semestre) i NO ES PODRÀ AMPLIAR NI MODIFICAR POSTERIORMENT. 
  
Rebràs un avís per e-mail un cop feta la matrícula definitiva: via e-secretaria podràs imprimir una còpia del 
full de matrícula (nº de crèdits) i del precompromís de mobilitat (llistat assignatures ETSAB a convalidar).  
 
 

(febrer 2020) 
 INICI CLASSES SEGON SEMESTRE A L’ETSAB.  

Els estudiants amb estada al 1Q es reincorporen per cursar les assignatures matriculades al 2Q 
 
 

abril 2020 
 

 Estada anual: Si a l’escola de destí la matrícula és semestral es pot donar el cas que hagis de variar algunes 
de les assignatures de segon semestre indicades a la proposta de convalidació acordada amb el tutor. 
Enviarem instruccions i un termini per informar-nos d’aquests canvis. 
!!! EN CAP CAS ES MODIFICARÀ LA MATRÍCULA D’ASSIGNATURES ETSAB NI ES TORNARÀ A FER DE NOU LA 
PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ 

 
 (Erasmus+) lliurar a ETSAB el LEARNING AGREEMENT definitiu via ATENEA  



A LA TORNADA... 
 
- (Erasmus+) ENQUESTA FINAL ONLINE (UE Survey) + test final idioma (OLS)  
- DOCS FINAL ESTADA  
 CERTIFICAT ESTADA + CERTIFICAT QUALIFICACIONS 
 docs justificants ALTRES AJUTS ECONÒMICS (MOBINT, Santander Iberoamèrica...) 
- MATRÍCULA  ETSAB CURS 2020/2021 
- RECULL TREBALLS   
 >  CONVALIDACIÓ 
 
  

juny | juliol 2020 
març | abril 2020 (estada primer semestre) 
 
 Lliurar a Relacions Internacionals ETSAB els originals de  

 CERTIFICAT ESTADA + CERTIFICAT DE QUALIFICACIONS  
 

 (Erasmus+) Quan s’apropi la data prevista del teu final d’estada rebràs l’avís automàtic amb un enllaç per 
contestar una ENQUESTA ONLINE (Erasmus+ EU survey) i fer el TEST FINAL D’IDIOMA (OLS) 
 

!! IMPORTANT:  SENSE AQUESTS DOCUMENTS i TRÀMITS NO ES PODRÀ FER EL RECONEIXEMENT ACADÈMIC 
DE L’ESTADA NI EL PAGAMENT PENDENT DELS AJUTS. 

 
 Si tens altres ajuts econòmics no UPC (per exemple, MOBINT de l'AGAUR), consulta les bases de la 

convocatòria corresponents per veure quins documents es demanen i on s'han de lliurar. Habitualment 
requereixen també un certificat d'estada amb les dates d'inici i final, signat per l'escola de destinació. 
 

 

juliol 2020 (tots) 
 
 MATRÍCULA CURS 2020/2021:   

A les dates indicades per Secretaria ETSAB, Automatrícula ordinària del curs 2019/2020 a l’ETSAB, (estada 
anual o 2Q: matrícula en funció del que preveus convalidar d’acord amb la proposta de convalidació 
acordada amb el tutor) 

 
 

setembre 2020 
abril 2020 (estada primer semestre) 
 
 Lliurar a Relacions Internacionals ETSAB el recull dels treballs realitzats a les assignatures cursades a 

l’estranger, en el format que t’indicarem via ATENEA 
 
 

octubre 2020 
maig 2020 (estada primer semestre) 
 
CONVALIDACIONS / RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE LA MOBILITAT 
 En base als treballs i les qualificacions el tutor farà les convalidacions corresponents, d’acord amb la 

proposta prèviament validada. Si has lliurat tota la documentació de final d’estada correctament, el 
resultat s’incorpora al teu expedient. 
 

 Rebràs un avís per e-mail, i podràs consultar per e-secretaria el resultat de la convalidació al teu expedient 
acadèmic. S’obre un termini de 10 dies per resoldre possibles dubtes o sol·licitar revisió, un cop exhaurit 
el termini es considera el resultat de la convalidació DEFINITIU.  
 

 Estada anual o 2Q: Si el resultat de la convalidació implica un ajust de la matrícula del curs següent 
2020/2021, et contactaran des de Secretaria ETSAB (només per assignatures obligatòries que caldrà 
matricular per no haver estat convalidades). 
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