


Oficina de Relacions Internacionals ETSAB
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

tlf: +34 93 401 63 45
email: mob.etsab@upc.edu
web:  www.etsab.upc.edu > Internacional > Outgoing
horari: de 10:30 a 12:30 hores (tancat del 28 de juliol al 31 d’agost)

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

temes acadèmics estada mobilitat > ETSAB



ajuts econòmics mobilitat > UPC_SGA

UPC_SGA Mobilitat
Servei de Gestió Acadèmica de la UPC
Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudi i de Mobilitat
Edifici Vèrtex, Campus Nord UPC

tlf: +34 93 401 18 99 / +34 93 405 46 15
email: sga.mobilitat@upc.edu
web:  www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat
horari: de 10 a 13 hores (tancat del 28 de juliol al 31 d’Agost)

informa, convoca i gestiona  ajuts a la mobilitat  
Erasmus+ KA103 i KA107, UPC-Santander Iberoamérica ...



altra info mobilitat > UPC

Informació genèrica sobre tràmits, documents i consells útils
relacionats amb les estades de mobilitat:

Gabinet de Relacions Internacionals UPC _Oficina de Mobilitat d’Estudiants
https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/mobilitat-destudiantat-de-la-upc



ABANS DE MARXAR

1. ADMISSIÓ ESCOLA DESTÍ

2. AJUTS ECONÒMICS MOBILITAT

3. COBERTURA MÈDICA / ASSEGURANÇA

4. ACORD ERASMUS+ / CREDENCIAL DE MOBILITAT

5. MATRÍCULA ETSAB CURS 2017/18



1.  ADMISSIÓ ESCOLA DESTÍ_MAIG|JUNY 2017 

un cop confirmada admissió a l’escola de destí
comunicar dates estada segons el seu calendari acadèmic

DATA INICI = inici classes
DATA FINAL = final classes + període de exàmens

com? Relacions Internacionals ETSAB t’enviarà un e-mail
amb l’enllaç al qüestionari

quan? DATA LÍMIT: 4 DE JUNY 2017

IMPRESCINDIBLE per generar 
CREDENCIAL DE MOBILITAT / ACORD ERASMUS+ 



2.  AJUTS ECONÒMICS MOBILITAT (1) _ MAIG|JUNY 2017 

ajuts gestionats per la Generalitat:
MOBINT de l’AGAUR: PENDENT

qui? tothom amb plaça mobilitat internacional

com? recollir 2 documents a Relacions Internacionals ETSAB
+

sol·licitud online segons instruccions convocatòria 

on mirar-ho? www.gencat.cat/agaur



2.  AJUTS ECONÒMICS MOBILITAT (2) _ ABRIL|MAIG|JUNY 2017

ajuts gestionats per la UPC:

Erasmus+ KA103: PENDENT
Erasmus+ KA107: FINALITZADA 30 abril
UPC-Santander: OBERTA fins 31 maig

quan? Relacions Internacionals ETSAB envia avís amb instruccions 
per e-mail quan s’obren les convocatòries

on mirar-ho? UPC_SGA publica convocatòria a la seva web
i avisa via e-mail als beneficiaris
www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat



2.  AJUTS ECONÒMICS MOBILITAT (3) _ JUNY|JULIOL 2017

IMPRESCINDIBLE per rebre els ajuts:

1.  Ordre SEPA lliurada a Secretaria ETSAB

2.  Introduir DADES BANCÀRIES a:
e-secretaria > mobilitat > dades bancàries
(cal ser el titular del compte bancari entitat seu a espanya)







3.  ASSEGURANÇA_JULIOL 2017

• Tramitar cobertura sanitària + assegurança

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

principals cobertures: despeses mèdiques, tornada anticipada, 
responsabilitat civil, transport /repatriació

algunes opcions: On Campus, Mútua Enginyers, Europea-UPC...

• Estudiants no Erasmus+: cal lliurar signat el document declaració 
d’assegurança en recollir la credencial de mobilitat. 

• Estudiants Erasmus+: en signar acord financer...
L’estudiant declara disposar d’una assegurança sanitària i/o d’assistència 
en viatge amb repatriació, que li doni una cobertura suficient durant 
tota la seva estada de mobilitat



e-mail d’avís amb instruccions per recollir i signar:

estudiants Erasmus+: acord financer Erasmus

estudiants no Erasmus+: credencial de mobilitat +
declaració d’assegurança

on? Oficina Relacions Internacionals ETSAB

!! IMPORTANT: Si sol·licites CANVI DE PLA  avisa'ns  a: mob.etsab@upc.edu
Caldrà adaptar la teva estada de mobilitat al nou expedient abans de 
recollir la documentació i fer la matrícula.

_  Els beneficiaris d’altres ajuts econòmics gestionats per la UPC (com
Santander Iberoamérica) hauran de signar també altra documentació 
relacionada (acord financer, cessió dades...)

_ Els estudiants Erasmus+ rebran un enllaç per fer el test inicial d’idioma OLS

4.  ACORD FINANCER|CREDENCIAL DE MOBILITAT_JULIOL 2017

mailto:mob.etsab@upc.edu








5.  MATRÍCULA_JULIOL 2017

MATRÍCULA ETSAB CURS 2017/2018

• ESTADA ANUAL
L’estudiant es matricula a l’ETSAB en la modalitat de
MOBILITAT
No pot matricular/cursar cap assignatura ETSAB com a
estudiant regular

els estudiants de mobilitat ANUAL matriculeu 
inicialment una borsa de crèdits de 40 ECTS 

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



5.  MATRÍCULA_JULIOL 2017

MATRÍCULA ETSAB CURS 2017/2018:

• ESTADA SEMESTRAL 1Q
L’estudiant fa matricula MIXTA a l’ETSAB: mobilitat + regular
Al semestre de l’estada de MOBILITAT no pot matricular/cursar
cap assignatura ETSAB com a estudiant regular

els estudiants de mobilitat SEMESTRAL 1Q matriculeu
una borsa de crèdits inicial de 20 ECTS + assignatures ETSAB 2Q

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

Al gener es pot modificar la matrícula regular via e-secretaria.



5.  MATRÍCULA_JULIOL 2017

MATRÍCULA ETSAB CURS 2017/2018:

• ESTADA SEMESTRAL 2Q
L’estudiant fa matricula MIXTA a l’ETSAB: regular + mobilitat
Al semestre de l’estada de MOBILITAT no pot matricular/cursar
cap assignatura ETSAB com a estudiant regular

els estudiants de mobilitat SEMESTRAL 2Q matriculeu
assignatures ETSAB 1Q + una borsa de crèdits inicial de 20 ECTS

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

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



5.  MATRÍCULA_JULIOL 2017

EXCEPCIONS:

qui?      - estudiant a qui li resten per acabar els estudis o preveu convalidar 
menys de 40 ECTS (anual) o 20 ECTS (semestral)

- estudiant que necessita matriculat més crèdits per requisits beca

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? de 1 a 7 DE JULIOL 2017

mailto:mob.etsab@upc.edu


• Beneficiaris d’exempcions de pagament de la matrícula:
cal presentar la documentació per que la exempció/bonificació
s’apliqui a la Automatrícula
DATA LÍMIT per lliurar a Secretaria ETSAB > 7 DE JULIOL 2017

• Ordre SEPA necessària per domiciliar/fraccionar matrícula
DATA LÍMIT per lliurar a Secretaria ETSAB > 7 DE JULIOL 2017

• Beques de matrícula MECD/EQUITAT (no beques estada mobilitat):
previsió:
_30 ECTS requisit MÍNIM PREVIST per obtenir la beca parcial

(i condició per optar a fer matrícula com a CONDICIONAL BECARI)
_60 ECTS o TOTS ELS CRÈDITS RESTANTS (inclòs PFG/TFG) per beca completa

!!! Consultar requisits reals quan es publiqui convocatòria

5.  MATRÍCULA_JULIOL 2017



• Realitzar l’Automatrícula 2017/2018 el dia que correspon
segons l’ordre de matrícula establert per Secretaria ETSAB i
publicat al web de l’escola

estudiants Arquitectura > 17-24 juliol 2017
(dates a confirmar)

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

5.  MATRÍCULA_JULIOL 2017



DURANT L’ESTADA DE MOBILITAT

1. MATRÍCULA ESCOLA DESTÍ

2. LLIURAR a ETSAB 
certificat incorporació
(Erasmus+) Learning Agreement provisional

3. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ 

4. MATRÍCULA ETSAB DEFINITIVA



AGOST|SETEMBRE|OCTUBRE 2017

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

• Lliurar a ETSAB, signat i segellat per la universitat de destí:

- el CERTIFICAT d’INCORPORACIÓ (model a e-secretaria)

- (Erasmus+) LEARNING AGREEMENT provisional (model a ATENEA)

com? via ATENEA
quan? DATA LÍMIT: 31 OCTUBRE 2017

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



AGOST|SETEMBRE|OCTUBRE 2017

• Enviar la PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ
com? via ATENEA
quan? DATA LÍMIT: 15 OCTUBRE 2017

!! 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 la oferta 2017/2018 d’assignatures ETSAB a la web :

www.etsab.upc.edu >  estudis > Guia Docent



CRITERIS GENERALS DE CONVALIDACIÓ (1) 

GRAU ARQ (pla 2010) / GRAU EST ARQ (pla 2014)

1 curs = 60 ECTS
1 ECTS = 25 hores     (50% h classe + 50% h  treball personal)

• MÀXIM Nº CRÈDITS A CONVALIDAR/MATRICULAR: 

estada anual 60 + 6  ECTS
(60 a la proposta  + 6 optatius addicionals)

estada semestral 30 + 3 ECTS
(30 a la proposta  + 3 optatius addicionals)



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
Es poden convalidar sempre que hi hagi equivalència de càrrega lectiva.
No és imprescindible afinitat de temari/continguts
GRAUS ARQ > màxim 1 optativa tipus Seminari per semestre

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

GRAUS ARQ > fora de la proposta de convalidació: A LA TORNADA 
reconeixement de 3 ò 6 crèdits optatius addicionals:

cursos 60h>159h :    3 ECTS
cursos ≥ 160h :          3+3 ECTS



MOBILITAT  i PFG/TFG

TFG (Pla 2014) / PFG (Pla 2010)

• El TFG/PFG/PFC 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 (pla 2014) 
simultàniament en el mateix curs de l’estada de mobilitat.



PFG

MOBILITAT  i PFG



MOBILITAT  i TFG



MODEL PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ (1)



MODEL PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ (2)







NOVEMBRE 2017

• Els tutors de mobilitat ETSAB revisaran les propostes de  convalidació 
i les acceptaran o hi proposaran modificacions.

• L’estudiant confirmarà la proposta de convalidació acordada amb el tutor

DESEMBRE 2017
• 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 > cada estudiant es podrà imprimir per e-secretaria còpia

de la matrícula definitiva (nº de crèdits) i del pre-compromís de mobilitat
(llistat d’assignatures ETSAB a convalidar)

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

!







A LA TORNADA

1. MATRÍCULA ETSAB CURS 2018/2019

2. LLIURAR A ETSAB 
juliol: certificat estada + certificat notes  
setembre: recull treballs 

(Erasmus+)       Learning Agreement definitiu
+ fer online enquesta i test final idioma

3. LLIURAR documents altres ajuts econòmics 
Santander Iberoamérica, MOBINT (AGAUR)…



JULIOL 2018

• MATRÍCULA ETSAB CURS 2017/2018
en funció del que es preveu convalidar segons la proposta de convalidació
Consultar ordre Automatrícula a la web ETSAB

• DOCUMENTACIÓ FINAL ESTADA
!!! IMPRESCINDIBLE per poder fer el reconeixement acadèmic i cobrar la
totalitat dels ajuts
Lliurar a Oficina Relacions Internacionals ETSAB al juliol:
 certificat de qualificacions original
 certificat d’estada, original signat per l’escola d’acollida,

amb dates d’inici i fi

(estudiants Erasmus+ > fer online Enquesta + Test final idioma)

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



SETEMBRE | OCTUBRE 2018

RECONEIXEMENT ACADÈMIC ESTADA DE MOBILITAT

fins 9 SETEMBRE 2018
lliurar a Relacions Internacionals ETSAB via ATENEA
recull treballs realitzats durant l’estada

Al llarg de OCTUBRE
• els tutors fan les convalidacions de les assignatures cursades a 

l’estranger segons proposta, treballs i notes.
• avís email convalidació feta: 10 dies per dubtes i revisions
• si la convalidació implica ajust de la matrícula del curs 2018/2019, 

Secretaria ETSAB contactarà l’estudiant 
(només per assignatures troncals que cal matricular per no haver 
superat a la convalidació)
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