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Segons on vulguis marxar…

És igual a on pensis marxar…

A una galàxia més o menys llunyana…



Adjudicació d’ajuts per a 

estudiants

Estada Ajuts

Erasmus+ Estudis

Erasmus+ Pràctiques

UPC-USA

… 

Estigues atent(a) a la informació 

que se’t donarà des del teu centre UPC

(sobretot via email) i als terminis!

Sol·licitar a part

Pagament posterior
Certificat d’incorporació

Tramitació tardor-hivern

!



Ajuts per a mobilitat 

d’estudiants

Principals ajuts…



Ajuts MOBINT 

de l’Agaur

Principals ajuts

Beques Santander 

Erasmus

Erasmus+ KA171 i 

Erasmus+països 

associats (TPNAP)

Erasmus+ 

Estudis
Erasmus+ 

Pràctiques



Ajuts per a mobilitat 

d’estudiants

Possibles combinacions…



Marxo d’Erasmus+ estudis…

Sol·licita els 3 ajuts:

Erasmus+ KA131 estudis, 

Mobint,

i Santander-Erasmus.

Països participants:

Unió Europea Macedònia del Nord

Sèrbia

Islàndia

Liechtenstein

Noruega

Turquia



Marxo a UK

Regne Unit
- No forma part del programa Erasmus+

Sol·licita els ajuts :

Mobint

i Erasmus+ KA131 països associats*,

si escau (segons convocatòria)



Econòmic

I si he de fer alguns comptes més

abans de marxar?…



⮚ A través del Vicedegà de 

Relacions Internacionals

del teu centre UPC

(places ofertades, 

temes acadèmics, terminis, 

documentació, etc.)

Per a més informació

⮚ A través del 

Servei de Gestió

Acadèmica UPC 

(ajuts a la mobilitat)   

www.upc.edu/sga

+ INFO

http://www.upc.ed/sga


Ajuts MOBINT de l’Agaur

Ajuts MOBINT de l’Agaur 

(Generalitat)



Ajuts MOBINT de l’Agaur 

(Generalitat)

*Probablement, similar a la de cursos anteriors.

Import: 200 €/mes

Compatible

amb qualsevol

dels altres

ajuts.

Durada: Màxim

de 6 mesos.

Termini curs 2022-2023: 

13/10/2022

Termini curs 2023-24*



Ajuts MOBINT de l’Agaur 

(Generalitat)

Requisits?

Acadèmics

Idioma

Altra puntuació afegida, 

segons el país de destinació

(menys demanats/freqüents)

≥ 5.70 ; per Enginyeries o Arquitectura

≥ 6.30 ; per a la resta de titulacions
Nota mitjana

ponderada

Obligatori acreditar nivell B2 de la llengua

d’impartició de la universitat de destinació

**(2022-2023)

**



Ajuts MOBINT de l’Agaur 

(Generalitat)

Segons el país 

de destinació

Modalitat A

Modalitat B

Erasmus+ estudis

Resta del món

No es pot obtenir l'ajut

més d'una vegada

al llarg dels estudis

NOTA !



Més informació, pàgina web de l’AGAUR: 

www.gencat.cat/agaur

Difusió (quan es publiqui la convocatòria):

a través de la Sotsdirecció

de Relacions Internacionals

del teu centre UPC.

Ajuts MOBINT de l’Agaur 

(Generalitat)

http://www.gencat.cat/agaur


Prioritats 

del programa Erasmus+

Digitalització Inclusió Sostenibilitat



Ajuts Erasmus+ KA103 Estudis: 

viatge ecològic

Sostenibilitat → La UE vol promoure 

que en la mesura del possible 

els viatges siguin ecològics (no avió)



Ajuts Erasmus+ (de la UE) 

KA131

Ajuts per a estudiants: ajuts 

Erasmus+



Estades i ajuts Erasmus+ KA131: 

Es podria tenir una beca Erasmus+ 

en més d’una estada de mobilitat, 

sempre i quan no superi els 12 mesos

en el mateix cicle d’estudis.

Erasmus+ KA131

es pot repetir



Erasmus-estudis

Barem dels ajuts: entre 210€ i 310€ per mes finançat

(segons país destinació).

Ajuts Erasmus+ KA131

Estudis

Hi ha un màxim

de mesos d’ajut 

per l’estada: 7

+250 € 

pels estudiants 

que havien estat 

becaris del Ministeri 

el curs anterior 

Criteri principal: 

nota mitjana

Mínim de crèdits 

a matricular en 

mobilitat.

1quatrimestre: 20crèdits

curs sencer: 40crèdits



Ajuts Erasmus+ KA131

Mobilitats per estudis

PAÏSOS

GRUP 1

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, 

Noruega i Suècia 310 €/mes

GRUP 2

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

Baixos i Portugal 260 €/mes

GRUP 3

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, 

Lituània, Macedònia, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia i 

Turquia

210 €/mes



▪ Prioritat d’inclusió Erasmus+ → 

Estudiants amb necessitats especials: 

convocatòria d’ajuts Erasmus+ específics.

▪ Més detalls: web del Servei de Gestió Acadèmica UPC.

(www.upc.edu/sga apartat “mobilitat”)

Ajuts Erasmus+ KA131 Estudis

▪ Els imports són per dies. 
(En cas que les estades no corresponguin a mesos sencers, 

es paguen dies.)

http://www.upc.edu/sga/beques/mobilitat-internacional/bequesUPCsantander/beques-santander
http://www.upc.edu/sga


Ajuts Erasmus+ KA171

o Erasmu+ països associats

Per a països 

fora d’Europa
La UPC té una 

llista tancada 

d’unes poques 

universitats/països

Quins ?
A l’anterior convocatòria

Mèxic

Líban

...

KA171



Ajuts Erasmus+ KA171 o 

Erasmus+ KA131 països associats

Import 

Ajut de viatge (en funció de la 

distància): aprox 200-1500€

Requisits

Estudiants amb places 

dels centres UPC

Criteri principal: 

nota mitjana 

Convocatòries corresponents, 

quan es publiquin al

Web del Servei de Gestió 

Acadèmica

Més Informació

www.upc.edu/sga

Ajut mensual: 650€/mes 

(fins 5 mesos)

http://www.upc.edu/sga


▪ Programa especial d'ajuts per a aquells estudiants amb necessitats

especials: persones que per la seva situació física, psíquica o

sensorial, necessiten un ajut financer superior per poder fer la seva

estada de mobilitat.

▪ Acreditar una discapacitat legalment reconeguda igual o superior

al 33%.

▪ Reunir la resta de criteris d'elegibilitat per a ser beneficiaris d'una plaça

de mobilitat dins el programa Erasmus+ (estudis o pràctiques).

Ajuts Erasmus+

Ajuts per a estudiants amb necessitats 

especials



Totes les convocatòries, publicades

al web del Servei de Gestió Acadèmica UPC:

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

Ajuts Erasmus+



Becas Santander Erasmus

Nº beques Import beca Comentari

1 1.000€
A1-Millor expedient acadèmic i 

becari Ministerio al 2022-2023

1 1.000€
A2-Millor expedient acadèmic i 

discapacitat reconeguda (min 33%)

37 500€
B-grau

Millor expedient acadèmic

25 500€

B-màster

Millor expedient acadèmic



▪ Termini: abans del 14 de març de 2023 !

▪ També imprescindible registrar-se 

al web Santander abans del termini!

▪ Més detalls a la convocatòria disponible 

al web del Servei de Gestió Acadèmica UPC

ww.upc.edu/sga

Becas Santander Erasmus

http://www.upc.edu/sga/beques/mobilitat-internacional/bequesUPCsantander/beques-santander
http://www.upc.edu/sga


Ajuts MOBINT 

de l’Agaur

Principals ajuts

Beques Santander 

Erasmus

Erasmus+ 

KA171/països

associats

Erasmus+ 

Estudis

KA131

Erasmus+ 

Pràctiques

KA131
Erasmus+ 

KA131 

països associats

(TPNAP)



Recorda...

informa’t i prepara

amb antelació

Llegeix molt

Busca 

informació

Pregunta

Prepara documentació 

per cada tràmit

Acadèmic

Ajuts

Legal



Gràcies per la vostra atenció!

oficina.mobilitat.internacional@upc.edu


