
INFORMACIÓ IMPRESCINDIBLE PER A 
LA TEVA MOBILITAT
Documentació i tràmits a fer abans, durant i després de l’estada



INICI DE LA 
SOL·LICITUD

Acceptació
de la plaça Nominació Application

* Contacte Universitat de Destí
* Preparació Learning Agreement

* Learning Agreement signat per 
l’estudiant i l’EPSEM

Creació de 
l’estada

* Dates inicial i Final de l’Estada **

Preparació

* Assegurança ONCAMPUS (eSecretaria)
* Learning Agreement (signat per tothom)
* Test inicial d’idiomes (correu electrònic)
* Conveni Financer ORIGINAL (eSecretaria)

Matrícula

* Dia i hora (de forma habitual)
* Matrícula d’una bossa de crèdits

IMPORTANT BECA 
ERASMUS

IMPORTANT BECA 
ERASMUS i 
ASSEGURANÇA 
ONCAMPUS

ABANS DE MARXAR



INICI DE 
L’ESTADA Estada

* Certificat d’incorporació NOMÉS SI S’ESCAU:
* Modificacions al Learning Agreement
* 30 dies abans de finalitzar l’estada: 

Sol.licitud d’extensió de l’estada
(mínim 30 dies d’extensió)

IMPORTANT BECA 
ERASMUS

DURANT L’ESTADA



FI DE 
L’ESTADA

* Certificat de l’estada (** les dates han de ser les 
mateixes) 

La data de signatura del document ha de 
ser igual o superior a la data de finalització de 
l’estada (eSecretaria)
* Enquesta
* Test d’idiomes
* Notes IMPORTANT BECA 

ERASMUS

A LA TORNADA



DOCUMENTACIÓ DE L’ESTADA
• Assegurança Obligatòria ONCAMPUS

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

• La matrícula en mobilitat UPC outgoing 2022-2023 incorpora la subscripció obligatòria d'una pòlissa
d'assegurança per tots els estudiants amb una mobilitat internacional.

• 79 euros anuals (per un màxim de 12 mesos), per a destinacions a Europa
• L'import de la pòlissa s'abonarà juntament amb la matrícula

• Acord financer

• https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMSKA103_Folder_21-
22_proj19/Documentacio

• Document amb les clàusules relatives a l'estada de mobilitat que realitzes.
• Has de lliurar l'original a l'Oficina de Relacions Internacionals del teu centre o afegir el document signat

electrònicament a la teva esecretaria.
• ATENCIÓ: El document acostuma a canviar a cada convocatòria

https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/asseguranca-obligatoria/asseguranca-obligatoria
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMSKA103_Folder_21-22_proj19/Documentacio


DOCUMENTACIÓ DE L’ESTADA
• Acord acadèmic o Learning Agreement

• https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMSKA103_Folder_21-
22_proj19/Documentacio

• Una vegada signat per totes les parts cal que el pugis a la teva esecretaria
• Cal utilitzar el que indica la universitat de destí. Si no en troben cap, utilitzar el de la UPC

• EXEMPLE DE LEARNING AGREEMENT - EXEMPLE DE MODIFICACIÓ DEL LA

• Certificats d'incorporació i d'estada

• https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMSKA103_Folder_21-
22_proj19/Documentacio

• Documents disponibles a la teva eSecretaria
• Una vegada signat per la universitat de destí cal que el pugis a la teva esecretaria

• EXEMPLE DE CERTIFICAT D’INCORPORACIÓ – EXEMPLE DE CERTIFICAT D’ESTADA

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMSKA103_Folder_21-22_proj19/Documentacio
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMSKA103_Folder_21-22_proj19/Documentacio


DOCUMENTACIÓ DE L’ESTADA
• Test d'idioma - Plataforma OLS

• https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/PlataformaOLS
• Tots els participants en un programa Erasmus+, han de realitzar el test 

d'idioma inicial per tal d'assegurar un aprofitament a nivell lingüístic de 
l'estada de mobilitat i també han de contestar el test final d’idioma.

• El reben directament des de Barcelona (nosaltres no ho veiem)
• Totes les comunicacions es faran mitjançant l’e-mail que consta a 

l’eSecretaria.

SIGNATURA DE DOCUMENTS: tots els documents poden ser signats amb
signatura digital o manual. Però perquè sigui vàlid el document, cal que totes 
les signatures siguin amb el mateix format.

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


BEQUES ERASMUS (CURS 2021-22)

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

• https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/Erasmu
sSMSKA103_Folder_21-22_proj19

• La sol·licitud s'ha de presentar a través de la Seu Electrònica 
de la UPC

• Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu 
que caldrà lliurar a través de l’eSecretaria.

• No és necessari adjuntar cap document a la sol·licitud

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMSKA103_Folder_21-22_proj19


BEQUES ERASMUS (CURS 2021-22)
• Taula d'imports segons els països (1a convocatòria)

• Finançament segons tipus d'estada

Grup 1 Grup 2 Grup 3

Països
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, 
Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noruega, Regne Unit, Suècia

Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, 
Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, 
Portugal, Xipre

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, 
Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, 
Macedònia del Nord, Polònia, República 
Txeca, Romania, Sèrbia, Turquia

Import mensual 300€ 250€ 200€

Import diari 10€ 8,33€ 6,66€

Tipus d'estada Finançament*
Mobilitat física amb activitats presencials Finançament de la totalitat de l’estada
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



BEQUES ERASMUS (CURS 2021-22)
Pagament:
• Un primer pagament d’aprox. el 70% del total de l’ajut concedit que es tramitarà 

quan l’estudiant acrediti:
• Haver lliurat l'Erasmus Learning Agreement emplenat i signat per totes les parts.
• Haver signat el conveni financer, aquest document ha de ser original o signat 

electrònicament.
• Haver-se incorporat en destinació i haver-ho acreditat lliurant, a través de l'eSecretaria, el 

certificat d'incorporació.
• Haver lliurat l’ordre SEPA a través de l'eSecretaria.
• Haver informat a l'eSecretaria del número de compte en el que vol que s’ingressi l’ajut.
• Haver realitzat el test inicial d’idiomes, si escau.

• Un segon pagament de la resta que es tramitarà un cop finalitzada l’estada i 
quan l’estudiant hagi:
• Lliurat el certificat d’estada a través de l'e-secretaria.
• Realitzat el test final d’idiomes, si escau
• Emplenat l’enquesta on line que li farà arribar la Unió Europea.



BEQUES ERASMUS (CURS 2021-22)
• En cas que la durada final de l'estada acreditada en el certificat sigui inferior 

de la indicada en la credencial de mobilitat internacional, es descomptarà 
del segon pagament de l’ajut la part corresponent al temps no realitzat.

• El pagament del complement per a situacions desfavorables es farà 
juntament amb l’ajut Erasmus.

Matrícula mínima de 20 crèdits per estades d’un quadrimestre i mínim 40 per 
estades d’un curs sencer. 

Si són els últims crèdits que resten per acabar la carrera: mínim 12 crèdits.



• Mobilitat EPSEM: MOBILITY.EPSEM@UPC.EDU
• SGA MOBILITAT (documents, convocatòries, terminis, beques, ….): 

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

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

mailto:MOBILITY.EPSEM@UPC.EDU
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat
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