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Enllaç al procediment
➢ https://telecos.upc.edu/ca
➢ Selecciona Mobility > studying abroad > procediment (enllaç directe)

1. e-secretaria 
2. Application a destí

Moderador
Notas de la presentación
All the information I will give you is to be found here.

https://telecos.upc.edu/ca
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment


Comprova quin tipus d’estada tens
• Diferent learning agreement per a cada estada.
• Diferent application a la universitat (en cas que t’hagin assignat plaça a una universitat a través d’ e-secretaria).

• Si vas a fer el Treball de Fi d’Estudis (TFE), potser hagis de fer pràctiques (malgrat a una universitat)

Procediment mobilitat outgoing (enllaç):

Estades d'estudis
Matrícula de crèdits tant a ETSETB com a 
universitat de destí

(amb o sense dret a ajut Erasmus, 
depenent especialment del país)

Estades de pràctiques
- Matrícula de crèdits només a ETSETB.
- No permès assignatures a destí.
- Si a universitat, comprova que 

tinguis els mateixos drets que com a 
estudiant (allotjament, etc)

(amb o sense dret a ajut Erasmus, 
depenent especialment del país)

Doble titulació (divisió en estades 
depenent de la destinació)

Moderador
Notas de la presentación
The first thing you have to do is to know which kind of stay you will have (ESMS, ESMT, NESMS, NESMT). In academical terms, Stays or train., in terms of grant E or N-E. 

https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/estades-destudis-sms
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/no-erasmus-estudis
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/estades-de-practiques-smt
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/no-erasmus-practiques
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/doble-titulacio


Plans d’estudi a destinació
Diferents procediments

Els diferents procediments estan detallats als següents botons:

Doble titulació és una combinació d’assignatures i TFG/TFM:

Mira’t quin tipus
d’assignatures pots 
reconèixer a la UPC i de 
quina manera

• Dos co-directors (ETSETB i acollida)
• Veure totes les passes a fer a ETSETB.

Diferent procediment per estudis
I per pràctiques I segons si fas
el Grau en Ciència I Eng. De 
Dades o un altre pla.

https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/assignatures
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/tfg-tfm-de-mobilitat-1
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/optatius-practiques
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/optatius-practiques
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/doble-titulacio


TFG/TFM

Plans d’estudis ETSETB:

Grau en Ciència i Eng. De Dades:

• Defensa: Pràctiques: defensa a ETSETB. Estudis: defensa només a destí (en general)
• Dos co-directors (ETSETB i acollida), (tant estudis com pràctiques).
• Alta del projecte a Intranet ETSETB abans de la matrícula (tant estudis com pràctiques).
• Tribunal ETSETB (tant estudis com pràctiques).
• Dipòsit a Intranet ETSETB per estudiant (memòria, etc), (tant estudis com pràctiques).
• Documents d’avaluació de destí (diferents, depenent de si defenseu a destí o a l’ETSETB).

• Defensa: Pràctiques: defensa a FIB. Estudis: defensa només a destí (per excepcions, es necessita autorització Cap d’Estudis)
• Alta del projecte abans de la matrícula (diferent per estudis i per pràctiques)
• Només necessitareu ponent i tribunal a la UPC si defenseu a la FIB (pràctiques) 
• Dipòsit de la memòria al racó de la FIB, (tant estudis com pràctiques).
• Documents d’avaluació de destí (diferent per estudis i per pràctiques).

https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/tfg-tfm-de-mobilitat-1
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/tfg-tfm-de-mobilitat
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/tfg-tfm-de-mobilitat-1
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/tfg-grau-en-enginyeria-de-dades-mobilitat


Abans de juliol
Aconsegueix certificate de signature digital

Diferents certificats digitals:
• Certificats espanyols

• Certificats per a estrangers
If you are non Spanish and cannot have a certificate, let us know.

•DNIe. https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/. Necessitaràs
lector de DNI electrònic i el PIN.
•Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT - veure aquí  )

•IdCat (https://www.idcat.cat/  ). https://www.aoc.cat/knowledge-
base/signar-pdf-lidcat/  
•Altres: https://suport-
altresserveis.aoc.cat/hc/ca/articles/4405993260701-Certificats-
admesos-pel-validador-del-Consorci-AOC

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/certificado-de-persona-fisica/-/asset_publisher/eIal9z2VE0Kb/content/1133-que-pasos-he-de-seguir-para-obtener-un-certificado-fnmt-de-persona-fisica-?inheritRedirect=false
https://www.idcat.cat/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/signar-pdf-lidcat/
https://suport-altresserveis.aoc.cat/hc/ca/articles/4405993260701-Certificats-admesos-pel-validador-del-Consorci-AOC


• Learning agreement - signatura escanejada
Necessitem el nostre model, no el de la institució d’acollida

• Depenent del tipus d’estada, serà d’estudis (Erasmus o no Erasmus) o 
de pràctiques (Erasmus o no Erasmus)

Abans del juliol
Documents pla d’estudis

Model i instruccions aquí:

Clica aquest botó:

https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/documents


• Precompromís autorització
Document intern (junt amb el learning agreement)

Abans del juliol
Documents pla d’estudis

Model i instruccions aquí:

Clica aquest botó:

https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/documents


Tots els plans excepte el Grau en Ciència I Enginyeria de Dades:
• El teu co-director UPC ha d’introduir els detalls del teu TFE  a la Intranet ETSETB i assignar-te’l a tu (has de tenir tutor 

a destí i a UPC)
• Tu l’has d’acceptar al mateix lloc.
• Lloc: https://intranet.etsetb.upc.edu/serveis > Docència > Ofertes TFG/TFM
• Detalls a: TFG/TFM mobilitat ETSETB (EXCEPTE Grau en Ciència i Eng. de Dades) Dins de “què fer abans de marxar”

Grau en Ciència I Enginyeria de Dades:
• Estudis: envia a students.mobility.etsetb@upc.edu l’autorització TFG firmada per la Cap d’Estudis.
• Pràctiques: Demana al teu ponent de la UPC que ompli l’oferta (has de tenir tutor a destí i ponent a UPC)
• Detalls a TFG Grau en Ciència i Enginyeria de Dades (GRENDAD) amb mobilitat assignada per l'ETSETB Dins de ”què 

fer abans de marxar”

Abans de la matrícula. 
TFG/TFM. 

Alta del TFE a la UPC (a més de learning agreement)

Clica el botó

https://intranet.etsetb.upc.edu/serveis
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/tfg-tfm-de-mobilitat
mailto:students.mobility@etsetb.upc.edu
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/tfg-grau-en-enginyeria-de-dades-mobilitat
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/tfg-tfm-de-mobilitat-1


Abans de marxar: 
Conveni financer (Erasmus) Credencial (No Erasmus)

LA TEVA FIRMA DIGITAL (AMB CERTIFICAT DIGITAL). No escanejada ni
impresa

• Estudiants Erasmus: Conveni financer (prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat > 
documentació).

• Estudiants no Erasmus: Credencial no Erasmus. Demana-la a students.mobility.etsetb@upc.edu
quan tinguis la carta d’admissió. 

COM: Signat DIGITALMENT (amb certificate de firma vàlid). NO ACCEPTEM  firma escanejada o 
impresa.
ON:
• Signat per tu a students.mobility.etsetb@upc.edu

mailto:students.mobility@etsetb.upc.edu


Abans de marxar: Assegurança Oncampus
• Si et matricules abans de marxar (i no vas a USA o Canadà). Pagaràs 

l'assegurança amb la matrícula. No pugis cap document al lloc 
corresponent a l'assegurança de la teva e-secretaria. 

• Si marxes abans del període de matrícula (o vas a USA o Canadà):
• Contracta l'assegurança Oncampus estudia  a través de la web abans de la 

matrícula i de marxar (https://oncampus.es/en/seguros/oncampus-estudia/)
• Puja a e-secretaria > estada de mobilitat > documentació el pdf descarregat 

des de la web OnCampus. 
• Envia email a students.mobility.etsetb@upc.edu, perquè et validem el pdf i no 

se't cobri un segon cop l’assegurança quan facis la matrícula.

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

https://oncampus.es/en/seguros/oncampus-estudia/
mailto:students.mobility@etsetb.upc.edu
https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/mobilitat-destudiantat-de-la-upc/asseguranca-obligatoria


Abans de marxar: 
Més documents (no originals)

Apart dels documents anteriors, necessitarem els següents documents, que hauràs de pujar a la 
teva e-secretaria (estada de mobilitat > documentació):

• Sol·licitud d’ajut Erasmus (si escau). Rebut de la sol·licitud feta per la seu electrònica de la UPC 
(Erasmus estudis / Erasmus pràctiques).

• Les sol·licituds d’altres ajuts (Mobint, etc) les haureu de tramitar amb l’organisme pertinent.

• Si demanes ajut Erasmus, has d’introduir el compte bancari on rebre l’ajut a la teva e-secretaria 
(estada de mobilitat). A més, si no has entregat mai l’ordre SEPA, has d’entregar-la també per e-
secretaria > les meves dades > dades bancàries. Només si no l’has entregada mai. Poden ser 
comptes diferents (el segon és per si has de tornar diners).

Detalls a: 

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol-licitud-Beca-ERASMUS_estudis
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol-licitud-Beca-ERASMUS_practiques
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/documents


Durant l’estada
• Certificat d’incorporació signat i segellat per destí, en arribar a destí. Model a e-secretaria > estada 

de mobilitat > documentació.

• Modificació del learning agreement (si escau), signat per destí, UPC i estudiant.
• Extensió de l’estada (si escau) per la seu electrònica de la UPC (dins del termini establert).
• TFG/TFM. Passes per a la preparació de l’avaluació a la UPC, dins dels terminis i procediment 

establerts pel teu pla d’estudis a la UPC. Recordeu que si sou d’un pla d’estudis de l’ETSETB, heu 
de fer les passes per tenir un tribunal a l’ETSETB, independentment d’on defenseu. 
Si feu un grau a l’ETSETB, a més de la memòria del final, haureu d’anar dipositant a la Intranet 
altres documents durant l’estada (proposta de pla de treball, anàlisi crítica, etc)
Detalls a “què fer durant l’estada” de: 

• Crèdits optatius de pràctiques i pràctiques extra-curriculars. Detalls a “què fer durant l’estada” 
de:  

Més detalls a: 

https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/tfg-tfm-de-mobilitat-1
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/documents-durant-lestada
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/optatius-practiques


En acabar
• Certificat d’estada signat i segellat per destí, en acabar l’estada (no abans). Model a e-secretaria > 

estada de mobilitat > documentació. COMPTE EN OMPLIR LES DATES: Han de complir els requisits 
establerts al botó del final d’aquesta diapositiva.

• Per a estudiants Erasmus: Contestar l’enquesta Erasmus que us arribarà per email en un enllaç. Si no ho 
fas, hauràs de tornar l’ajut.

• TFG/TFM. Puja els documents de treball (memòria, etc) a la plataforma corresponent de la UPC i 
assegura’t que rebem els documents d’avaluació corresponents, segons el teu pla d’estudis i si ets de 
pràctiques o d’estudis. Compte  amb els terminis. Detalls a “què fer abans de tornar” de:

• Assignatures. Hem de rebre el certificat de notes original. Si és digital, ens l’han d’enviar directament 
des de la universitat de destí. Detalls a “què fer abans de tornar” de: 

• Crèdits optatius de pràctiques i pràctiques no curriculars. Els detalls estan a “què fer abans de tornar” 
de:  

Més detalls a: 

https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/documents-abans-de-tornar
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/tfg-tfm-de-mobilitat-1
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/assignatures
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/optatius-practiques


Reconeixement/ avaluació
• TFG/TFM. L’avaluació es fa d’acord amb els documents i les accions que es 

determinen a                      , dins dels apartats “què fer durant l’estada” i “què fer 
abans de tornar”, classificades en treball de pràctiques i treball d’estudis.

• Assignatures. El reconeixement es fa en base al certificat de notes oficial de destí ( 
que ha de coincidir totalment amb el learning agreement d’estudis) i la següent 
taula de conversió: Barem del MECD. No escolliu assignatures que qualifiquin com 
Pass/not Pass. 

• Crèdits optatius de pràctiques i pràctiques no curriculars. L’avaluació es fa d’acord 
amb els documents i les accions que es determinen a “què fer durant l’estada” i 
“què fer abans de tornar de: 

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c49dc8ae-8f47-47e5-8ec7-563e98dae077/anexoii-equivalencias.pdf
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/tfg-tfm-de-mobilitat-1
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/optatius-practiques


Reconeixement/ avaluació
• Assignatures d’idiomes. Les assignatures d’idiomes no es reconeixen per mobilitat. 

Només es poden reconèixer com a activitats d’extensió universitària (si escau) en 
els graus.

• Crèdits d’extensió universitària de mobilitat (màxim 3 per quadrimestre). Graus. 
• Graus ETSETB: Demaneu-los a students.mobility.etsetb@upc.edu. Si feu TFG, enviant el 

document d’extensió universitària signat pel tutor de destí durant l’estada (a mitjans d’abril a la 
primavera o a finals de novembre a la tardor). Si només feu assignatures o pràctiques, al final 
de l’estada, quan hàgim rebut els documents d’avaluació de destí.

• Grau en Ciència i Eng. De Dades: Al final de l’estada, després dels documents d’avaluació, la FIB 
us prepararà els crèdits que podreu reconèixer vostra e-secretaria. 

mailto:students.mobility@etsetb.upc.edu
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/documents-durant-lestada


Tots els documents a entregar a UPC

A més dels documents anteriors, entrega els següents 
documents dins dels terminis i en el format detallat als següents 
botons:

https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/documents
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/documents-durant-lestada
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/documents-abans-de-tornar


Resum documents UPC
En vermell els documents només relacionats amb les estades Erasmus. Mira a la 
web els detalls sobre com i quan lliurar-los.

Ab
an

s d
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la
 

m
ob
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ta

t

➢ Test d’idiomes Erasmus (OLS)-------------------------------------------------------------- enllaç enviat a tu per e-mail
➢ Certificat d’incorporació -----------------------------------------------------------firmat I segellat per destí a e-secretaria: mobilitat
➢ Modificació learning agreement (si és el cas) ----------------------------------------------------students.mobility.etsetb@upc.edu

➢ Extensió (si és el cas) ----------------------------------------------------------------------------------------- seu electrònica
➢ Graus: ≤ 3 credits mobilitat per extensió universitària (si és el cas) -----Depenent del teu pla d’estudis a la UPC
➢ TFG/TFM: Passes per preparar avaluació a UPC segons pla estudis UPC (sol·licitud tribunal, etc)

➢ TFG/TFM: Documents treball estudiant (memòria, etc) ----------------------Intranet ETSETB o (per GCED) racó FIB
➢ Crèdits optatius pràctiques: Documents treball estudiant (memòria, etc) ------------------ e-mail co-directors
➢ Documents d’avaluació de destí --------------------------------------------- Depenent del teu pla d’estudis a destí
➢ Certificat d’estada -----------------------------------------------------------------firmat I segellat per destí a e-secretaria: mobilitat
➢ Enquesta Erasmus (diferent de la que has de fer al dipòsit de la Intranet ETSETB)-------------- enllaç enviat a tu per e-mail

Du
ra

nt
 la

 
m

ob
ili

ta
t

➢ Sol·licitud d’ajut Erasmus----------------------------------- sol·licita per seu electrònica UPC i penja rebut a e-secretaria: mobilitat
➢ Compte bancari SEPA (només si no l’has pujat mai) --------------docum. firmat a  e-secretaria: les meves dades (SEPA)
➢ Compte bancari per cobrar a: estada de mobilitat-------------------------------------------introduir a  e-secretaria: mobilitat
➢ Conveni financer Erasmus signat per tu ----------------firmat digitalment (DNIe) -------students.mobility.etsetb@upc.edu

➢ Learning agreement (d’estudis o pràctiques) ----------signatura escanejada ------------students.mobility.etsetb@upc.edu

➢ Autorització/precompromís assignatures/TFG/pràctiques-----------------------------------students.mobility.etsetb@upc.edu

➢ Inscripció TFG/TFM abans matrícula-------------------------------------- Depenent del teu pla d’estudis a la UPC
➢ Matrícula UPC amb pagament assegurança -----------------------------------------------------------e-secretaria: matrícula
➢ Credencial No Erasmus signada per tu -----------firmada digitalment (DNIe)-------------- students.mobility.etsetb@upc.edu

Ab
an
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e 

to
rn

ar



Beques

Més beques a: Beques i ajuts a la mobilitat

Erasmus estudis
(UPC)

Convocatòria no publicada encara. Sol publicar-se al juliol
• Requisit de crèdits matriculats per quadrimestre
• Durada màxima de cada quadrimestre
(veure: Erasmus estudis, a la web ETSETB)

Erasmus pràctiques
(UPC)

Convocatòria no publicada encara. Sol publicar-se al juliol
(Veure: Erasmus pràctiques, a la web ETSETB)

Santander Erasmus
(Banco Santander)

Acabada
Addicional a les beques Erasmus (només per a estudiants Erasmus)
(Veure: Beques Santander, a la web UPC)

Mobint
(Agaur-Generalitat)

Convocatòria no publicada encara. Sol publicar-se al juliol
(Veure: Web Agaur, i selecciona “Universitats” i “mobilitat”)

https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/beques-i-ajuts-a-la-mobilitat-v2
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/estades-destudis-sms
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/procediment/estades-de-practiques-smt
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/SantanderErasmus_20-21
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/


• Relacions internacionals de la UPC 
https://www.upc.edu/sri

• Erasmus i altres beques. Adreça general de la UPC.
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat

• Relacions internacionals ETSETB
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad

• Enllaç amb aquesta presentació: 
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/copy_of_reunions-mobilitat

Adreces

https://www.upc.edu/sri
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad


Moltes gràcies 

Oficina de Relacions Internacionals
ETSETB
Àrea de Gestió Acadèmica

Hores d’atenció telefònica: Dilluns a dijous d’11 a 14h, Divendres 11 a 13h
Telèfon: 93 401 19 87 
Mail: students.mobility.etsetb@upc.edu
Per venir presencialment, demaneu cita prèvia: https://telecos.upc.edu/ca/els-
serveis/secretaria-oberta/cita-previa

mailto:students.mobility@etsetb.upc.edu
https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/cita-previa
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