
Mobilitat ETSAV 2021-22



TERMINIS

Procés Responsable Data Canal de comunicació

Sol.licitud de plaça de mobilitat Estudiant Del 20 al 30 de gener e-secretaria

Sol.licitud plaça SICUE Estudiant 12 febrer - 4 març 2021 web



REQUISITS PER MARXAR :
ON ELS PUC TROBAR?

https://etsav.upc.edu/ca/escola/qualitat/normatives/200113-regulations-reviewed-_def.pdf/view

A destacar:

● Estar matriculat/da a l’ETSAV.
● Haver superat, en el moment de sol·licitar la plaça, 150 ECTS corresponents a les fases inicial i 

disciplinar del pla 2014 (Grau en Estudis d’Arquitectura) –
● Tenir el nivell d’idioma requerit per la universitat de destí i poder certificar aquesta condició en el 

moment de sol·licitar la plaça. 

https://etsav.upc.edu/ca/escola/qualitat/normatives/200113-regulations-reviewed-_def.pdf/view


ON PUC CONSULTAR LES PLACES?

■ https://etsav.upc.edu/ca/mobilitat/Destinacions

NUMERO DE 
PLACES 

OFERTADES 

DESTINACIONS

https://etsav.upc.edu/ca/mobilitat/Destinacions


ON PUC CONSULTAR ELS REQUERIMENTS DE LES PLACES ?

requeriments



ON DEMANO LA PLAÇA?

e-secretaria
Apartat mobilitat



QUANTES PLACES PUC DEMANAR?
EN QUIN ORDRE?

• L’estudiantat pot sol·licitar un màxim de  5 places i ha d’aportar el certificat  
oficial que acrediti el compliment del requisit d’idioma de la universitat de destí, 
si és el cas. 

• Enviar títols d’idioma a : International.office.etsav@upc.edu

• Les places les prioritza l’estudiantat en el moment de sol·licitar la plaça.

https://etsav.upc.edu/ca/escola/qualitat/normatives/200113-
regulations-reviewed-_def.pdf/view

https://etsav.upc.edu/ca/escola/qualitat/normatives/200113-regulations-reviewed-_def.pdf/view


COM S’ADJUDIQUEN LES PLACES?

• Consultar normativa https://etsav.upc.edu/ca/escola/qualitat/normatives/200113-regulations-reviewed-_def.pdf/view

Resum fórmula:

https://etsav.upc.edu/ca/escola/qualitat/normatives/200113-regulations-reviewed-_def.pdf/view


QUAN SABRÉ LA PLAÇA QUE M’HA TOCAT?

Procés Responsable Data Canal de comunicació

Publicació de l’assignació provisional ORI 3 de febrer 2021 web

Al.legacions a l’assignació provisional Estudiant 3 al 10 de febrer 2021 e-secretaria

Publicació de l’assignació definitiva ORI 15 de febrer 2021 web

Acceptació/ Renúncia de la plaça de mobilitat Estudiant 16 al 22 de febrer 2021 e-secretaria

Publicació de les places vacants ORI 25 de febrer 2021 web

Sol·licitud de places de mobilitat vacants (2a convocatòria) Estudiant 26 febrer al 5 de març 2021 e-secretaria

Publicació de l’assignació provisional (2a convocatòria) ORI 10 de març 2021 web

Al·legacions a la resolució de la 2a convocatòria Estudiant 11 al 15 de març 2021 e-secretaria

Publicació de l’assignació definitiva (2a convocatòria) ORI 16 de març 2021 web



AJUTS ECONÒMICS
• https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat

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


AJUTS MOBILITAT

Podeu demanar:

• AJUT ERASMUS, si marxeu a un país participant en el programa Erasmus.

• AJUT UPC-EUROPA, si marxeu a Suïssa.

• AJUTS SANTANDER-ERASMUS 21-22 (44 beques de 500€) convocatoria oberta

• AJUTS SANTANDER IBEROAMÈRICA (països Sud Amèrica) consultar quins

A més tots podeu demanar els ajuts de la Generalitat.

AJUTS GENERALITAT: BEQUES AGAUR (tant per estudiants Erasmus, Suïssa, Iberoamèrica)

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/PaisosParticipants
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/SEM
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/SantanderErasmus_21-22
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/SantanderIberoamericaGrau_20-21
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/ajuts-a-la-mobilitat-internacional/


QUANTITATS?

Ajuts any 2020:

• Erasmus, de 200, 250 a 300 €/mes , segons país
• Suïssa, Regne Unit, 420 € aprox.
• Santander, 500€ als millors 40 expedients 
• AGAUR,  1.200€ en total, tant per mobilitats quadrimestrals com 

anuals.



QUE PASSARÀ SI HAIG DE TORNAR del programa ERASMUS?
Covid 19

Tipus d'estada Finançament

Mobilitat física amb activitats presencials

Finançament de la totalitat de l’estadaMobilitat física amb “blended learning”: combinacions 
d’activitats presencials i online

Mobilitat física amb la realització de la totalitat de les 
activitats online estant al país de destinació

Mobilitat combinada (blended mobility): combinació de 
períodes presencials i online. Per exemple, començar una 
activitat online i desplaçar-se físicament, amb posterioritat, a 
la institució d’acollida

Només es finançarà el període d’estada física a la institució 
d’acollida

Finançament segons tipus d'estada



COM CONVALIDARÉ? 
cal ACORDAR-HO abans de MARXAR!!!! 

1. Fer una proposta INICIAL de convalidació (mirant pla d’estudis universitat de destí 
adjudicada). Presentar la proposta INICIAL al Coordinador de mobilitat a través de 
l’aplicatiu ETSAV   https://intranet.etsav.upc.edu/mobilitat/

2. Aquesta proposta INICIAL es va modificant fins que s’aprova i s’incorpora al LA.
3. Matricular d’una borsa de crèdits a l’ETSAV, just abans de marxar. (30 crèdits per 

quadrimestre). Pagar aquests crèdits AQUÍ, no cal pagar RES a la Universitat de destí.
4. Arribeu a la Universitat de destí. Us inscribiu a les assignatures acordades. Es probable 

que hi hagi reajustaments  (per conflicte de places, d’horaris, etc.).
5. Qualsevol canvi d’assignatures que es produeixi durant l’estada ha de ser actualitzat a 

l’aplicatiu    https://intranet.etsav.upc.edu/mobilitat/ i autoritzat previ acord del 
Coordinador per a que s’incorpori DEFINITIVAMENT al LA.

per a dubtes, contacteu coord.international.etsav@upc.edu

https://intranet.etsav.upc.edu/mobilitat/
https://intranet.etsav.upc.edu/mobilitat/


DUBTES, AJUDES, SUPORT

• International.office.etsav@upc.edu
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