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1. Enllaç web per demanar les Beques BIDI URV:  
i. https://appserver.urv.cat/bequespub/consultaBequesMasterObertes.html 

2. Camp "ensenyament”, selecció de desplegable:  

Ensenyament de màster a què s’hagi preinscrit l'interessat/da 

 

3. Clicar la icona "Cercar" 

 

4. L'interessat/da visualitzarà totes les Beques BIDI URV destinades a l'ensenyament de màster a què s’hagi 
preinscrit i/o matriculat 
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5. Prémer sobre la beca per veure la informació 

 

6. Per fer la sol·licitud, clicar la icona "Sol·licitud de beca", a la part dreta de la pantalla 

 

 

7. Si accedeixes per primera vegada a la Universitat Rovira i Virgili, podràs accedir amb el teu 
identificador (DNI/passaport) i la clau d'accés inicial corresponent a la teva data de naixement, indicats a 
la sol·licitud de preinscripció.  
 
El format del codi d'usuari és DNI 11111111-X i passaport tal com l'heu indicat a la preinscripció. 
El format de la clau d'accés és la data de naixement DD-MMM-AA: exemple 02-MAI-78. El mes MMM són 
les 3 primeres inicials del mes en català (GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES). 
Recordeu posar els guions entre el dia, mes i any. 
 
Si ja sou membre de la comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili, podràs accedir amb el 
Codi d'Usuari i Clau d'accés que utilitzeu per entrar als Serveis Digitals de la Universitat (Intranet, Correu 
Electrònic, Campus Virtual, Revistes Electròniques, etc...) 
 
Per canviar la clau d'accés, omple el següent formulari. 

En cas de no poder entrar en l'aplicació, omple el següent formulari 

 

 

https://idm.urv.cat/idm/user
https://idm.urv.cat/WebServeis/blocs/faq/estudiant-urv/estudiant-urv-ajuda.jsp
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8. No és necessari adjuntar el compromís de matrícula en el cas d’alumnes preinscrits/matriculats 
al màster destinatari de la beca. 

 

 

 

1. Seleccionar al desplegable, per 
ordre de preferencia (fins a 3 
beques, si escau) 

2. Carregar arxius: 
 Els estudiants nacionals que 

no han cursat estudis de grau 
a la URV han d’aportar 
certificat de notes (RD 
1125/2003, 5 de setembre) 

 Els estudiants internacionals, 
han d’aportar un certificat de 
notes dels estudis de grau i, si 
s’indica a la convocatoria, la 
Declaración de equivalencia 
de notas medias de estudios 
universitarios 

3. Clicar “Desar” 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

