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PROCEDIMENT PER A INTRODUIR BEQUES A UXXI 
 

Aquest és un manual per fer la revisió de les beques a UXXI-AC. Cal tenir en compte que només 
s’explica la revisió de les beques de grau (tipus 20), ja que les de màster (tipus 12) es continuarem 
fent des de la SGM. 

Aquest curs acadèmic 2022-23 tenim com a novetat que la convocatòria es va avançar al maig, 
i només s’haurà d’informar la part acadèmica de les beques que NO siguin denegades 
econòmiques. 

L’AGAUR, que és l’organisme que gestiona les beques a Catalunya, ens informa quan podem 
fer la càrrega dels estudiants becaris,. Des de la SGM realitzarem aquesta càrrega i us 
n’informarem per a què realitzeu la revisió. 

Com a pas previ a la revisió de dades a l’UXX-AC, cada secretaria de centre/campus haurà 
de treure’s les dades corresponents als seus becaris mitjançant un informe EVIA creat a tal 
efecte. 

Trobareu aquest informe al Mòdul de gestió d’UXXI-AC, Mòdul de beques, amb el nom 
“Consulta estat Sol·licituds de Beca”: 

 
Partint del llistat, podreu fer la cerca per DNI de l’estudiant. Trobareu totes les  beques  en estat 
ST (sense tractar). En aquest EVIA us sortiran totes les beques (màster i grau), per tant, haureu 
de filtrar per tipus de beques i escollir només les beques de tipus 20, que son les de grau, 
TBE_CODNUM: 

Un cop fet aquest primer filtre, heu de tenir en compte que, en el cas de les vies 7 i 8    

(camp TAC_CODALF), no heu de revisar les sol·licituds corresponents als estudiants que 
han iniciat estudis aquest curs 2022-23 (camp ANY_ANYACAOBE) ja que, donada la seva 
dificultat, la seva revisió també es farà des de la SGM. 
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Amb l’EVIA a punt, ja podem fer la revisió de la beca dels estudiants a UXXI-AC. Per accedir 
al MENÚ de beques, cal anar a la pestanya “Específic” i seleccionar l’apartat de “Beques”: 

 

 
 
 
 

Del Menú superior entrar a “Tratamiento”: 
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I escollir l’opció “Sol·licituds de beca”: 

 

 
Fent una cerca per DNI accedireu a tots els becaris als que caldrà fer la revisió de dades: 
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La primera pantalla que s’ha de revisar és la pantalla de les dades personals, que inclou el  pla 
d’estudis on està matriculat i pel qual ha demanat la beca. Aquestes dades són les que l’estudiant 
ha informat al fer la sol·licitud on-line de beca i, per tant, en un principi no s’haurien de modificar. 
A més dels camps marcats en vermell també són obligatoris: 

• El telèfon i l’adreça de correu electrònic 
• El tipus de via (carrer, avinguda ...). Cal tenir en compte que mai pot ser NC 

 
És important revisar que el centre i l’ensenyament siguin els correctes. 

 
Si els estudiants tenen nacionalitat Espanyola sortirà a tots “E”, en cas contrari, sortirà la 
nomenclatura del país. Cal que tingueu en compte que únicament s’accepten com a 
identificació el DNI o el NIE. 
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Un cop revisada la pantalla anterior, haureu d’accedir al sub-menú “Condició del 
sol·licitant”: 

 
 
 

Aquesta és la pantalla principal on hi ha un resum de tota la informació sobre la que es  basaran 
per donar  els ajuts als  estudiants, així doncs, és molt important tenir  cura  a  l’hora  de revisar 
totes les condicions: 
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Com també veureu l’ordre dels camps en aquesta pantalla es diferent, tot i que la 
informació a omplir serà la mateixa. 

 

 
 

El primer que haureu de fer és pitjar el quadret “Càlcul del valor Todos” i, seguidament 
revisar les dades de la columna “Valor”. 

Tota la informació carregada estarà a la fila de Valor, i només en casos concrets s’afegirà 
informació a Valor assumit. Així doncs, CAL revisar que tota la informació que hi apareix 
sigui correcta. 

A l’annex 1 trobareu una explicació de la informació que heu de revisar i completar o 
modificar, si s’escau. 
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Un cop revisada tota la informació, ja podem passar a fer la part final de la beca anant al 
desplegable “Desglossament de la beca”: 

 

 
 

 

En aquesta pantalla final serà on sempre veurem que està  marcat el    de matrícula, des de  la 
URV sempre marcarem la pestanya d’Acceptar, ja que serà l’Agaur qui denegarà  les beques, si 
és el cas. Fent aquesta acció la beca passarà a l’estat AC (Acceptada) i ja està preparada per 
enviar des de la SGM. 

La previsió és fer un enviament de fitxers en dies alterns i, per això, és important que només 
passeu les beques a l’estat AC si la part acadèmica està verificada correctament. 
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Mentre estigui en estat AC es podrà tornar a revisar la beca, si detecteu qualsevol errada, haureu 
d’anar a la pestanya “sol·licitud de beca” i novament a la pestanya “Tornar a estudiar”    i així 
tindreu novament la beca en estat ST disponible per tornar a revisar. 
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Quan des de la SGM es fa els enviaments dels fitxers amb les beques que heu revisat, l’estat 
canvia de “AC” (Acceptada) a RM (Remesada), moment en el que ja no es podrà fer cap 
modificació i, per tant, finalitza el procés. 

 
 
 
 

Us recordem que aquest procés implica el tractament de dades confidencials i heu de fer el 
tractament responsable acostumat, a mes, en cas que haguéssiu de fer la revisió de beques  de 
familiars, caldria que us abstinguéssiu i us poséssiu en contacte amb la SGM que en faria   la 
revisió. 
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ANNEX 1 
 

CONCEPTE ALUMNES PRIMER (VALOR) ALTRES CURSOS (VALOR) 
 
Projecte Fi Carrera - (S/N) 

Sempre ha d’estar informada a “N” si veiem que posa 
“S” s’ha de modificar, ja que el PFC es considera com 
una assignatura més. 

Sempre ha d’estar informada a “N” si veiem que posa “S” s’ha 
de modificar, ja que el PFC es considera com una assignatura 
més. 

Data de naixement - (<DD/MM/YYYY>) Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Desplaçament Vindrà carregat Vindrà carregat 

Nota d’accés/mitjana curs anterior 
assignatures aprovades - (<99D99>) 

Nota d’accés a la universitat que ja vindrà informada i 
serà la nota per al qual ha accedit a la universitat en la 
fase general de la selectivitat o cicle formatiu 

 
Vindrà informada i serà la nota amb assignatures aprovades 

Assig/Crèd matr. any ant - (<999D99>) Al ser de primer no hi haurà informació Vindrà carregat 

Assig/Crèd matr. any act - (<999D99>) Crèdits matriculats any sense comptar 
convalidades/adaptades Vindrà carregat 

Titulat? - (S/N) Vindrà informat per la informació donada per l’estudiant Vindrà informat per la informació donada per l’estudiant 

Campus Codificació campus Codificació campus 

Becari? Vindrà informat per la informació donada per l’estudiant Vindrà informat per la informació donada per l’estudiant 

Curs actual Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Cicle Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Tipo de nota Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Fase Sempre serà A Sempre serà A 
Assignatures Vigents - (S/N) Sempre serà S Sempre serà S 

Deduccions - (<999999999D99>) Qualsevol informació econòmica no controlem res, ho 
fa AGAUR 

Qualsevol informació econòmica no controlem res, ho fa 
AGAUR 

Assig/Crèd pend. real(%) - (<999D99>) Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 

Curs Complet actual - (S/N) Vindrà carregat per la nostra aplicació i anirà en funció 
de si matricula o no 60 crèdits 

Vindrà carregat per la nostra aplicació i anirà en funció de si 
matricula o no 60 crèdits 

Curs anterior En blanc en cas d’estudiants de nou accés que no 
hagin iniciat estudis universitaris 

Vindrà carregat per la nostra aplicació i anirà en funció de si 
matricula o no 60 crèdits 
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CONCEPTE ALUMNES PRIMER (VALOR) ALTRES CURSOS (VALOR) 

Curs Complet anterior - (S/N) Al ser de primer no hi haurà informació Vindrà carregat per la nostra aplicació i anirà en funció de si 
matricula o no 60 crèdits 

Compl. Formació - (S/N) Sempre serà N Sempre serà N 
Núm. Cursos matriculats Plan Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Número de beques - (<999>) Ja vindrà informat Ja vindrà informat 
Umbral personalitzat - (<999D99>) Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 

Inicia estudis - (S/N) Hauria de ser S a no ser que hagi iniciat estudis 
universitaris Hauria de ser N 

Anys Matricules Universitat - (<999>) Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 

Alumne titulat - (S/N) Vindrà informat per la informació donada per l’estudiant Vindrà informat per la informació donada per l’estudiant 

Notificació via SMS (S/N) Ja vindrà informat Ja vindrà informat 
Matrícula Parcial any ant. (S/N) - (S/N) En blanc Vindrà carregat per la nostra aplicació 

Matrícula Parcial any actual (S/N) - (S/N) Vindrà carregat i anirà en funció de si matricula 60 
crèdits o no Vindrà carregat i anirà en funció de si matricula 60 crèdits o no 

Grau Discapacitat Vindrà carregat si l’estudiant ho manifesta Vindrà carregat si l’estudiant ho manifesta 
Canvi de UT Sempre N Sempre N 
Tipus de centre últim curs Al ser de primer no hi haurà informació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Centre últim curs Al ser de primer no hi haurà informació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Nom centre últim curs (només estrangers) Al ser de primer no hi haurà informació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Codi estudis últ. Curs Al ser de primer no hi haurà informació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Nom estudis últim curs (només estrangers) Al ser de primer no hi haurà informació Vindrà carregat per la nostra aplicació 

Any inici últ. Curs Vindrà carregat Vindrà carregat 

Nota accés/mitjana curs ant. apr.-susp. - 
(<99D99>) 

Nota d’accés a la universitat que ja vindrà informada i 
serà la nota per al qual ha accedit a la universitat en la 
fase general de la selectivitat o cicle formatiu 

Vindrà informada i serà la nota amb assignatures aprovades i 
suspeses 

Doble titulació - (S/N) Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Nota de accés fase especifica - (<99D99>) Nota fase específica a la selectivitat En blanc 
Procedència nota de accés Vindrà carregat per la nostra aplicació En blanc 
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CONCEPTE ALUMNES PRIMER (VALOR) ALTRES CURSOS (VALOR) 
Finalitza diplomatura - (S/N) Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Modalitat de beca (A/B) A A 
Altres Beques (1-MUFACE, 2-SENECA, 
3- ERASMUS, 9-ALTRES) Vindrà informat per la informació donada per l’estudiant Vindrà informat per la informació donada per l’estudiant 

Descripció Altra Beca Vindrà informat per la informació donada per l’estudiant Vindrà informat per la informació donada per l’estudiant 

Codi proposta denegació Si apareix un codi, millor parlar amb SGA Si apareix un codi, millor parlar amb SGA 
Tipus títol curs anterior Al ser de primer no hi haurà informació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Crèdits/Assignatures pendents - (<999D99>) Al ser de primer no hi haurà informació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Núm. de membres unitat familiar En blanc En blanc 

Període (1 o 2) un quadrimestre/semestre 
o dos quadrimestres/semestres 

Per aquests estudiants sempre serà 2 que vol dir que hi 
ha assignatures matriculades de 2n quadrimestre 

 
Vindrà carregat per la nostra aplicació 

Estudis finals - (S/N) Per aquests estudiants sempre N Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Plan Cred. Limitats - (S/N) Sempre N, la universitat no limita Sempre N, la universitat no limita 
Total crèdits del pla Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Núm. anys del pla Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Total crèdits últim pla cursat Al ser de primer no hi haurà informació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Núm. Anys últim pla cursat Al ser de primer no hi haurà informació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Tipus titulació pla anterior Al ser de primer no hi haurà informació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Codi tipus branca actual Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Codi tipus branca pla anterior Al ser de primer no hi haurà informació Vindrà carregat per la nostra aplicació 

 
Causa no estudiar el any anterior 

Si els estudis que li donen accés no són de l’any 
immediatament anterior s’ha de posar manualment: 
MOTIUS PERSONALS 

Si els estudis que li donen accés no són de l’any 
immediatament anterior s’ha de posar manualment: MOTIUS 
PERSONALS 

¿Es matricula modalitat presencial? Vindrà carregat per la nostra aplicació Vindrà carregat per la nostra aplicació 
Codi tipus de titulació. Al ser de primer no hi haurà informació En blanc 
Cred. NO EVALUADOS Al ser de primer no ha d’haver dades Dependrà de si té assignatures no avaluades a causa de l’estat 

d’alarma 
 


