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MOBILITAT 2022/2023 _ MODALITAT ESTADA

MOBILITAT FÍSICA : 
amb desplaçament al país de l’escola de destí
tipus DOCÈNCIA : PRESENCIAL, ONLINE o MIXTA
Els ajuts de mobilitat Erasmus cobreixen tota la estada

MOBILITAT VIRTUAL : 
sense desplaçament al país de l’escola de destí
tipus DOCÈNCIA ONLINE
Sense ajut de mobilitat Erasmus

MOBILITAT  COMBINADA (BLENDED) : 
part de l’estada a país origen (VIRTUAL) i part al país destí (FÍSICA)
Els ajuts Erasmus cobreixen només la part d’estada física



estada 
MOBILITAT

mobilitat FÍSICA canvi TIPUS  
estada | docència

mobilitat combinada canvi DURADA 
estada

mobilitat VIRTUAL CANCEL·LACIÓ

tipus de DOCÈNCIA 
presencial | online | mixta

IN
CI

DÈ
N

CI
ES

AFECTACIONS MOBILITAT 2022/2023 PER COVID

TOTES LES ESTADES DE MOBILITAT ESTAN ENCARA SUBJECTES A POSSIBLES 
AFECTACIONS PER CAUSA DE LA PANDÈMIA DEL COVID. 
En funció de l'evolució de la situació sanitària a cada país, la escola de destí pot cancel·lar la mobilitat o 
modificar les condicions de l'estada:

passar d’estada anual a semestral

passar de mobilitat física a virtual o combinada

tipologia de docència online, presencial o mixta



PRIMERS PASSOS





ESTADA MOBILITAT > ABANS DE MARXAR

NOMINATION

• Oficina Relacions Internacionals ETSAB anuncia  
estudiants seleccionats a les escoles de destí

APPLICATION

• estudiant ETSAB sol·licita admissió a escola destí 
• Instruccions & Deadlines
• Documentació: expedient notes, Learning Agreement, etc

ADMISSION

• Acceptació a escola destí
• Enquesta per comunicar dates inici - fi estada



possibles documents per l’admissió a universitat destí:

Carta de nominació Oficina Relacions Internacionals ETSAB

Expedient acadèmic = Transcript of Records
segellat per Oficina Relacions Internacionals

Learning Agreement * = Acuerdo Académico [acord d’estudis inicial]
signar a Oficina Relacions Internacionals (NO TUTOR)

Matrícula actual descarregar a e-Secretaria 

Assegurança pòlissa OnCampus inclosa a matrícula ETSAB (juliol) 

Cartes de recomanació de professors

Portfoli

ESTADA MOBILITAT > TRÀMITS ADMISSIÓ



[ erasmus ] learning agreement



RECONEIXEMENT ACADÈMIC
(CONVALIDACIÓ)



ESTADA MOBILITAT > CALENDARI 

passos pel reconeixement acadèmic de l’estada



CRITERIS GENERALS DE CONVALIDACIÓ (1)



CRITERIS GENERALS DE CONVALIDACIÓ (2)

• OBLIGATÒRIES
Màxim 2 assignatures de la mateixa matèria (1 si la estada és semestral)
Es poden convalidar per qualsevol assignatura(s) cursada en mobilitat, si hi ha:

- afinitat de temari/continguts
- equivalència de càrrega lectiva (ECTS i/o hores de classe)
- nivell desenvolupament assignatures taller similar al de ETSAB

• OPTATIVES
A partir del curs 2020/2021 no es reconeixen assignatures optatives ETSAB concretes
si no sacs de crèdits optatius avaluables, que reben qualificació com una assignatura.
Es poden convalidar per qualsevol assignatura(s) cursada en mobilitat, si hi ha:

- equivalència de càrrega lectiva (ECTS i/o hores de classe)

• reconeixement de CRÈDITS OPTATIUS ADDICIONALS per mobilitat
fora de la proposta de convalidació, A LA TORNADA 
GRAUS ARQ >  reconeixement crèdits optatius addicionals per: 

- cursos de l’idioma oficial del país destinació fets en estada mobilitat
- altres activitats acadèmiques ofertades i certificades per l’escola de destí

3 ECTS per cursos entre 60h i 159h (estada semestral o anual)
3+3 ECTS per cursos ≥ 160h  (només estada anual)



MODEL PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ (1)



MODEL PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ (2)



MOBILITAT  i  TFG

El TFG no es pot convalidar mai pel cursat en mobilitat. S’ha de desenvolupar i defensar sempre a l’ETSAB.
Només en alguns casos és possible fer el TFG simultàniament en el mateix curs de l’estada de mobilitat.



MOBILITAT i TFG > CALENDARI 

estada de mobilitat i TFG simultani



ESTADES MOBILITAT  CURS 2022/2023





ABANS DE MARXAR

1. ADMISSIÓ A ESCOLA DESTÍ
> carta admissió  >  (visat)

>  QÜESTIONARI comunicar DATES INICI-FINAL ESTADA

2. COBERTURA MÈDICA | ASSEGURANÇA
>  pòlissa OnCampus amb matrícula

3.  MATRÍCULA ETSAB CURS 2022/2023
> modalitat MOBILITAT A | 1Q | 2Q

4. DOCUMENTACIÓ ESTADA | TRÀMITS  PREVIS
>  signatura electrònica + e-Secretaria



1.  ADMISSIÓ ESCOLA DESTÍ ESTADA ANUAL o 1Q

Tant si tens ja confirmada admissió com si encara no...

comunicar dates estada segons calendari acadèmic escola destí
DATA INICI = inici classes
DATA FINAL = final classes + període de exàmens

com? Qüestionari enviat via email per
Relacions Internacionals ETSAB

quan? DATA LÍMIT: 28 DE JUNY 2022

IMPRESCINDIBLE per generar DOCUMENTACIÓ INICIAL ESTADA MOBILITAT + 
POTENCIAL MATRÍCULA ETSAB JULIOL

MOBILITAT 2022/2023 ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

admissió



1.  ADMISSIÓ ESCOLA DESTÍ ESTADA 2Q … a confirmar

TRÀMITS ADMISSIÓ 2Q
... pendents en funció indicacions/calendari escola destí

de moment a e-Secretaria queden indicades DATES ESTADA GENÈRIQUES:
DATA INICI = [1 febrer]
DATA FINAL = [30 juny]

POTENCIAL MATRÍCULA ETSAB JULIOL amb dates genèriques
DATES REALS A DEFINIR MÉS ENDAVANT
per generar DOCUMENTACIÓ INICIAL ESTADA MOBILITAT

ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

admissió

MOBILITAT 2022/2023



2.  COBERTURA SANITÀRIA - ASSEGURANÇA 

EUROPA:  Targeta sanitària Europea + Assegurança d’assistència en viatge 
FORA EUROPA:    Assegurança d’assistència en viatge amb despeses mèdiques

principals cobertures:     
atenció sanitària  | despeses mèdiques (proves diagnòstiques, intervencions) 
accidents | responsabilitat civil  |tornada anticipada | repatriació ...

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA ASSOCIADA A MATRÍCULA ETSAB
Pòlissa OnCampus Estudia
cost: Europa: 89 euros | resta del món: 119 euros 

EEUU i Canadà: 299 euros (no automàtica amb matrícula)

https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/asseguranca-obligatoria

https://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/

ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

assegurança

MOBILITAT 2022/2023

https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/asseguranca-obligatoria
https://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/


2.  COBERTURA SANITÀRIA - ASSEGURANÇA 

ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

assegurança

EXCEPCIONS ASSEGURANÇA INCLOSA AMB MATRÍCULA ETSAB:

qui? - Estades a EEUU i Canadà
- Si els tràmits d’admissió a la universitat destí OBLIGUEN a 

contractar una altra assegurança determinada.

com? Instruccions per Lliurar PDF pòlissa assegurança via e-secretaria 
(on constin condicions, dates i àmbit geogràfic de cobertura)

quan? ABANS 4 JULIOL

!!! ATENCIÓ ESTADA MOBILITAT 2Q: 
com la matrícula ETSAB és ANUAL a la Automatrícula de juliol ja s’inclou
l’import de l’assegurança OnCampus per l’estada de segon semestre, 
encara que estigui pendent de confirmar.

MOBILITAT 2022/2023



3.  MATRÍCULA ETSAB 2022/2023 | juliol |

• ESTADA ANUAL
L’estudiant es matricula en la modalitat de MOBILITAT.

No pot matricular cap assignatura ETSAB per cursar-la
com a estudiant regular

per estada de mobilitat ANUAL es matricula
inicialment una borsa de crèdits de 40 ECTS 

Al desembre s’ampliarà la matrícula de mobilitat si cal,
segons la PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ acordada amb el tutor

ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

matrícula

MOBILITAT 2022/2023



3.  MATRÍCULA ETSAB 2022/2023 | juliol |

• ESTADA SEMESTRAL 1Q
L’estudiant fa matricula MIXTA a l’ETSAB: mobilitat + regular

Al semestre de l’estada de MOBILITAT no pot matricular
cap assignatura ETSAB per cursar-la com a estudiant regular

per estada de mobilitat SEMESTRAL 1Q es matricula
borsa de crèdits inicial de 20 ECTS + assignatures ETSAB 2Q

Al desembre s’ampliarà si cal la matrícula de mobilitat, 
segons la PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ acordada amb el tutor.
Al gener es pot modificar la matrícula regular 2Q via e-secretaria.

ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

matrícula

MOBILITAT 2022/2023



3.  MATRÍCULA ETSAB 2022/2023 | juliol |

• ESTADA SEMESTRAL 2Q
L’estudiant fa matricula MIXTA a l’ETSAB: regular + mobilitat

Al semestre de l’estada de MOBILITAT no pot matricular
cap assignatura ETSAB per cursar-la com a estudiant regular

per estada de mobilitat SEMESTRAL 2Q es matricula
assignatures ETSAB 1Q + borsa de crèdits inicial de 20 ECTS

Al setembre es pot modificar la matrícula regular 1Q via e-secretaria.

A l’abril s’ampliarà la matrícula de mobilitat si cal,
segons la PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ acordada amb el tutor.

ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

matrícula

MOBILITAT 2022/2023



3.  preparació MATRÍCULA | juliol |

EXCEPCIONS preparació potencial matrícula:
+/- nombre de crèdits

qui? - si et resten per acabar els estudis o preveus convalidar 
menys de 40 ECTS (anual) o 20 ECTS (semestral)

- si necessites matricular inicialment més crèdits per altres
motius (per exemple requisits beca MECD/EQUITAT o similars)

com? avisar Relacions Internacionals ETSAB
enviant e-mail a :      mob.etsab@upc.edu
amb assumpte: MATRICULA MOB +/- CREDITS
indicant: nom, DNI, escola destí,

nº crèdits a matricular, motiu

quan? ABANS 4 DE JULIOL 2022

ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

matrícula

MOBILITAT 2022/2023

mailto:mob.etsab@upc.edu


3.  preparació MATRÍCULA | juliol |

EXCEPCIONS preparació potencial matrícula:
estada SEMESTRAL i assignatures prèviament suspeses

qui? - si vols cursar a Barcelona alguna assignatura ETSAB suspesa 
en el semestre que NO fas estada mobilitat 

com? avisar Relacions Internacionals ETSAB
enviant e-mail a :      mob.etsab@upc.edu
amb assumpte: AFEGIR ASSIGNATURA SUSPESA
indicant: nom, DNI, escola destí,

semestre mobilitat (1Q o 2Q)
codi + nom assignatura

quan? ABANS 4 DE JULIOL 2022

ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

matrícula

MOBILITAT 2022/2023

mailto:mob.etsab@upc.edu


Recorda també, com sempre...

• EXEMPCIONS/BONIFICACIONS MATRÍCULA

• Ordre SEPA per domiciliar/fraccionar matrícula

• BEQUES de matrícula MECD/EQUITAT (no beques estada mobilitat)

Important consultar la informació que Secretaria publica al web ETSAB 
respecte a preus, descomptes, avisos convocatòries beques matrícula... 

https://etsab.upc.edu/ca/estudis/garqetsab/matricula/proces

ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

matrícula

3.  preparació MATRÍCULA | juliol |

MOBILITAT 2022/2023

https://etsab.upc.edu/ca/estudis/garqetsab/matricula/proces


3.  MATRÍCULA | juliol |

ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

Realitzar l’Automatrícula 2022/2023

el dia que et correspon segons l’ordre de matrícula
establert per Secretaria ETSAB i publicat al web de l’escola

estudiants Grau en Estudis d’Arquitectura: 19-20 JULIOL 2022
estudiants MBLandArch:   22-23 setembre 2022 (a confirmar)

!! IMPORTANT:
la modalitat de pagament de matrícula escollida
s’aplicarà automàticament també a l’ampliació posterior

matrícula

MOBILITAT 2022/2023



SIGNATURA ELECTRÒNICA
Pels tràmits de la documentació de l’estada mobilitat amb la ETSAB/UPC 
és molt recomanable disposar d’un certificat digital per signar 
documents mitjançant signatura electrònica:

idCAT https://www.idcat.cat/

Certificat de l'FNMT  http://www.cert.fnmt.es/web/ceres/home

DNI electrònic (cal lector de targetes)
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_410

+ INFO: 
https://www.upc.edu/identitatdigital/ca/certificatdigital/altres-certificats

ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

documentació estada

3.  DOCUMENTACIÓ ESTADA

MOBILITAT 2022/2023

https://www.idcat.cat/
http://www.cert.fnmt.es/web/ceres/home
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_410
https://www.upc.edu/identitatdigital/ca/certificatdigital/altres-certificats


| documentació mobilitat | estada NO Erasmus+



| documentació mobilitat | estada Erasmus+



CONVENI ERASMUS+ / CREDENCIAL DE MOBILITAT

e-mail d’avís amb instruccions per descarregar/recollir | signar | lliurar:

estudiants Erasmus+: acord/conveni financer Erasmus
estudiants no Erasmus+: credencial de mobilitat

On i com? Segons el cas
Lliurar document ORIGINAL a Oficina Relacions Internacionals ETSAB
o bé Pujar document signat electrònicament a e-Secretaria

(*) Els beneficiaris d’altres ajuts econòmics gestionats per la UPC 
(com Santander Erasmus) hauran de signar i lliurar també altra 
documentació relacionada (conveni financer, cessió dades...)

ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

documentació inici

4.  DOCUMENTACIÓ ABANS ESTADA | juliol 2022|

MOBILITAT 2022/2023



ACORD FINANCER ERASMUS+          CREDENCIAL MOBILITAT



4bis.  TEST NIVELL IDIOMA |  inici estada

només estudiants Erasmus+

plataforma OLS - Online Linguistic Support
per recolzar l’aprenentatge d'idiomes

avís email per fer test online de nivell d'idioma 
a l’inici i al final de l’estada

test inicial aprox. un mes abans data inici mobilitat
(si el resultat del test inicial = nivell C2 no cal fer test final)

+ INFO
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/PlataformaOLS

ABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA A LA TORNADA

(E+) test idioma inicial

MOBILITAT 2022/2023

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/PlataformaOLS




DURANT L’ESTADA

1. MATRÍCULA ESCOLA DESTÍ

2. DOCUMENTACIÓ INICI ESTADA 
> certificat incorporació

(Erasmus+) > Learning Agreement provisional

3. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ 
revisió i validació pel tutor

4. MATRÍCULA ETSAB DEFINITIVA



INICI ESTADA | A-1Q : ago-set-oct | 2Q : gen-feb-març

1. MATRÍCULA
Incorporar-se a l’escola de destí, escollir i matricular les assignatures a cursar

2. DOCUMENTACIÓ INICI
Lliurar a ETSAB, signat i segellat per la universitat de destí:

- CERTIFICAT d’INCORPORACIÓ
- LEARNING AGREEMENT provisional (Erasmus+) 

quan?   10 dies des de data incorporació a escola destí
com? via e-Secretaria

!! IMPORTANT:  
Només quan s’han rebut correctament aquests documents
la UPC pot iniciar el primer pagament dels ajuts de mobilitat

ABANS DE MARXAR A LA TORNADADURANT L'ESTADA

inici

MOBILITAT 2022/2023



3. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ
com? via ATENEA
quan? DATA LÍMIT: 15 OCTUBRE 

!! IMPORTANT:  
La proposta inclourà necessàriament totes les assignatures/crèdits ETSAB
que es voldran convalidar i totes les assignatures que es cursen a fora.
(estada anual: tant al primer com al segon semestre) 

Per fer la proposta de convalidació, us recordem que podeu consultar:
- els criteris generals de convalidació ETSAB
- el vostre expedient acadèmic per e-secretaria
- la guia docent amb l’oferta 2022/2023 d’assignatures ETSAB a la web :

https://etsab.upc.edu/ca/estudis/garqetsab/guia-docent

ABANS DE MARXAR A LA TORNADADURANT L'ESTADA

proposta convalidació

INICI ESTADA | A-1Q : oct | 2Q: abril

MOBILITAT 2022/2023

https://etsab.upc.edu/ca/estudis/garqetsab/guia-docent




4. VALIDACIÓ PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ | novembre
• Relacions Internacionals ETSAB fa una primera revisió.
• Els tutors de mobilitat ETSAB revisaran les propostes de  convalidació i les acceptaran

o hi proposaran modificacions.

5. AMPLIACIÓ MATRÍCULA ETSAB | desembre
• Relacions Internacionals ETSAB fa ampliació de la matrícula de mobilitat ETSAB

segons la proposta de convalidació acordada pel tutor i l’estudiant.
• Avís per e-mail > pagament

e-secretaria: Imprès matrícula definitiva (nº de crèdits)
precompromís de mobilitat (llistat d’assignatures ETSAB a convalidar)

Aquesta ampliació de matrícula de mobilitat inclou necessàriament
TOTES les assignatures/crèdits ETSAB a convalidar per la totalitat de
l’estada de mobilitat
NO ES PODRÀ AMPLIAR NI MODIFICAR POSTERIORMENT

! 

ABANS DE MARXAR A LA TORNADADURANT L'ESTADA

ajust matr

MOBILITAT 2022/2023





A LA TORNADA

1. LLIURAR DOCUMENTS FINAL ESTADA
> certificat estada + certificat notes  

(Erasmus+) > Learning Agreement definitiu | Enquesta | Test final OLS

2.   LLIURAR documents altres ajuts econòmics    
> Santander, MOBINT (AGAUR)…

3. MATRÍCULA ETSAB CURS 2023/2024

4. RECONEIXEMENT ACADÈMIC MOBILITAT
lliurar recull treballs >  convalidació



FINAL ESTADA | juliol 2023

1. DOCUMENTACIÓ FINAL ESTADA
!!! IMPRESCINDIBLE per fer el reconeixement acadèmic i cobrar la totalitat dels ajuts

Lliurar a ETSAB:
 certificat de qualificacions original
 certificat estada signat per escola acollida, amb dates REALS d’inici i final
+ (Erasmus) Enquesta UE Survey + Test final idioma OLS)

2. DOCUMENTACIÓ ALTRES AJUTS
Beneficiaris d’altres ajuts (UPC-Santander, ajut MOBINT-AGAUR)
Lliurar documentació requerida on indiqui cada convocatòria

3. MATRÍCULA ETSAB CURS 2023/2024
en funció del que es preveu convalidar segons la proposta de convalidació
Consultar ordre Automatrícula a la web ETSAB

A LA TORNADAABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA

final estada

MOBILITAT 2022/2023



FINAL ESTADA | set-oct 2023

4. RECONEIXEMENT ACADÈMIC ESTADA DE MOBILITAT

abans 4 SETEMBRE
• Lliurar via ATENEA RECULL TREBALLS realitzats durant l’estada 

abans 30 OCTUBRE...
• els tutors fan les convalidacions de les assignatures cursades a l’estranger 

segons proposta de convalidació, treballs i notes.

• avís email convalidació feta: 10 dies per dubtes i revisions

• si la convalidació implica ajust de la matrícula del curs 2023/2024, Secretaria 
ETSAB contactarà l’estudiant 
(només per assignatures troncals que cal matricular per no haver superat a la convalidació)

A LA TORNADAABANS DE MARXAR DURANT L'ESTADA

final estada

MOBILITAT 2022/2023



ESTADA MOBILITAT > CALENDARI 

passos pel reconeixement acadèmic de l’estada



AJUTS ECONÒMICS A LA MOBILITAT



(INFORMACIÓ ORIENTATIVA EN BASE A CURSOS ANTERIORS)

AJUT
MOBILITAT

MOBINT
AGAUR

ERASMUS+ 
KA131

Santander 
Erasmus

SEMP
Santander 

Iberoamérica

Espanya 
SICUE

Europa 
Erasmus+

Suïssa

Amèrica 
Llatina No es convoca 

pel curs 2022/2023

altres destinacions

BEQUES & AJUTS ECONÒMICS A LA MOBILITAT

gestionats per la UPC



AJUTS ECONÒMICS MOBILITAT GESTIONATS A UPC

IMPRESCINDIBLE per rebre els ajuts gestionats per UPC:

1. ORDRE SEPA: 
omplir dades a e-Secretaria > les meves dades > comptes bancaris
generar document i lliurar escanejat amb signatures titulars a e-Secretaria 

2.  Introduir DADES BANCÀRIES on cobrar ajut a:
e-Secretaria > mobilitat > dades bancàries
(cal ser el titular del compte bancari d’entitat amb seu a espanya)

AVÍS a e-Secretaria!

CAL TRAMITAR ORDRE SEPA I COMPLETAR
DADES BANCÀRIES SI HAS DE REBRE UN
AJUT ERASMUS+ o SANTANDER ERASMUS.

SI NO REPS CAP AJUT, NO ÉS NECESSARI.





!! Consulta 
condicions 
del compte 
per rebre 
Beca 
Santander 
Erasmus



AJUTS ECONÒMICS MOBILITAT (1) 

gestionats per la Generalitat:

MOBINT de AGAUR: PENDENT
al curs 19-20 va sortir última setmana de juliol
al 20-21 a inicis de novembre, al 21-22 a finals setembre

qui? tothom amb plaça mobilitat internacional

com? ETSAB-UPC facilitarà 2 documents 
[ descarregar via e-Secretaria +
sol·licitud online segons instruccions convocatòria ]

on mirar-ho? http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/

MOBILITAT 2022/2023 AJUTS MOBILITAT 

http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/


gestionats per la UPC:

Santander Erasmus: TANCADA

Erasmus+ KA131 (UE): PENDENT [seu electrònica UPC]
al curs 20-21 va sortir 15 juliol | al curs 21-22 al desembre-gener

Erasmus+ (no UE) KA131 - KA107 ?

quan? Relacions Internacionals ETSAB envia avís per e-mail 
amb instruccions quan UPC fa les convocatòries

on mirar-ho? UPC |SGA mobilitat publica convocatòria a la seva web
i avisa via e-mail als beneficiaris
www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat

MOBILITAT 2022/2023 AJUTS MOBILITAT 

AJUTS ECONÒMICS MOBILITAT (2) 

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat


CONTACTES



gestió administrativa i acadèmica de l’estada > 

Oficina de Relacions Internacionals ETSAB
Tel: +34 93 401 63 45
email: mob.etsab@upc.edu
web:  www.etsab.upc.edu > Internacional
Horari: dilluns a divendres de 10:30 a 13:30 hores (tancat agost)

orientació acadèmica > 
professor ETSAB tutor mobilitat
contacte via email > https://etsab.upc.edu/ca/escola/professorat

ESTADA MOBILITAT > CONTACTE A ETSAB



ajuts econòmics mobilitat  >

UPC | SGA mobilitat
Servei de Gestió Acadèmica UPC
Beques i Ajuts a la Mobilitat outgoing

informa, convoca i gestiona ajuts a la mobilitat : 
Erasmus+ KA131, Erasmus+ KA107, Santander Erasmus...

gestiona accés plataforma OLS suport idiomes (Erasmus)

contacte via DEMANA-SGA: https://demana.upc.edu/sga/
email:        sga.mobilitat@upc.edu
web:          www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat

ESTADA MOBILITAT > CONTACTE A UPC (1)

https://demana.upc.edu/sga/
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat


altra info estades mobilitat  >

UPC_ OMI
Oficina de Mobilitat Internacional d’Estudiants
Gabinet de Relacions Internacionals UPC

web: www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants

informació genèrica sobre tràmits i consells útils 
relacionats amb les estades de mobilitat

ESTADA MOBILITAT > CONTACTE A UPC (1)

https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants
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