
BENVINGUTS!

Sessió informativa sobre Programes de Mobilitat 
per al personal de la Universitat Rovira i Virgili 

Curs 2021-22



ON TROBAR TOTA LA INFORMACIÓ AL WEB? 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/


QUINS PROGRAMES CONEIXEREM AVUI?

1. PROGRAMES DE MOBILITAT PER A PAS/PDI:
A) ERASMUS

STA KA131 
STT KA103
STA KA107 
STT KA107

B) BECA I-NETWORKS
C) AURORA
D) BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (BIP)
E) BECA DRAC (Xarxa Vives)

2. ALTRES AJUTS
• Programa AUIP:– es pot combinar amb I-Networks
• Xarxa INU:– es pot combinar amb I-Networks
• Programa SGroup – ICON:– es pot combinar amb I-Networks



ERASMUS+ 



PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS+ 

 L’Erasmus+ és el principal programa de mobilitat de les universitats europees.
 Les places s’assignen a través de les Agències Nacionals de cada país.
L’agència espanyola es diu “SEPIE” (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación).

 Avui veurem diversos programes de mobilitat Erasmus+: 
 KA103 i KA131, PER MOBILITAT AMB PAÏSOS DEL PROGRAMA 
 KA107, PER MOBILITAT AMB PAÏSOS ASSOCIATS

 En els dos casos poden fer mobilitat tant PAS com PDI
 Modalitat STA (Staff for Teaching Assignment) és per a PDI
 Modalitat STT (Staff Mobility for Training) és per a PAS i PDI

 En tot els casos, la sol·licitud s’ha de fer online, a través del portal de mobilitat: 
• https://urv.moveonfr.com/form/5f880e5b3d8f2a1c1f356f8f/cat

https://urv.moveonfr.com/form/5f880e5b3d8f2a1c1f356f8f/cat


PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS+ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS+ STA KA131: (mobilitat docent, països membres)

 Objectiu de l’estada:  Docència i docència i formació (8h mínim / 4h mínim)
 Adreçada al PDI

 ha d’estar en nòmina a l’hora de fer la sol·licitud i realitzar la mobilitat. (Associats, 3 anys)
 la docència impartida durant l’estada haurà de formar part integrant d’un programa d’estudis 

conduent a un títol oficial de grau o postgrau a la institució d’acollida.  

 Cal que hi hagi conveni previ (amb la universitat i l’ensenyament). Les opcions de destinació estan 
disponibles al web: “Llistat de places per mobilitats STA 2020-21” (columna dreta)

 Cal presentar a la sol·licitud una carta d’invitació de la institució d’acollida.

 Màxim de 5 dies finançats (+4 dies addicionals en cas de viatge ecològic). 

 PLACES CURS 21/22: 18 places distribuïdes en dos terminis (veure calendari)

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/pdi/erasmus-sta-ka131-2021-22/

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/pdi/erasmus-sta-ka131-2021-22/


PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS+ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS+ STT KA103: (mobilitat per formació, països membres)

 Objectiu de l’estada: Formació 

 Adreçada al PAS i al PDI 
 ha d’estar en nòmina a l’hora de fer la sol·licitud i realitzar la mobilitat. 

 No cal que hi hagi conveni previ. 

 El sol·licitant ha de cercar la universitat o empresa on voldria fer formació.

 Cal presentar a la sol·licitud una carta d’invitació de la institució d’acollida.

 Màxim de 5 dies finançats. 

 PLACES CURS 21/22: 10 places distribuïdes en dos terminis (veure calendari)

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/pdi/erasmus-stt-ka103-2021-22/

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/pdi/erasmus-stt-ka103-2021-22/


PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS+ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS+ STA KA107: (mobilitat docent, països associats)

 Objectiu de l’estada:  Docència i docència i formació (8h mínim / 4h mínim)
 Adreçada al PDI

 ha d’estar en nòmina a l’hora de fer la sol·licitud i realitzar la mobilitat. (Associats, 2 anys)
 la docència impartida durant l’estada haurà de formar part integrant d’un programa d’estudis 

conduent a un títol oficial de grau o postgrau a la institució d’acollida.  

 Cal presentar a la sol·licitud una carta d’invitació de la institució d’acollida.

 En el programa KA107 el màxim de dies finançats són 7 (5 per estada i 2 per viatge) 

 PLACES CURS 21/22: 14 places (10 places projecte 20/23 i 4 places projecte 19/22)

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/pdi/erasmus-sta-ka107-2021-22/

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/pdi/erasmus-sta-ka107-2021-22/


PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS+ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS+ STA KA107: (mobilitat docent, països associats)
Les places disponibles es distribueixen de la següent manera: 

PROJECTE 2019-22 (fins el juliol de 2022)

Número de places Universitat de destinació Àmbit docent (ensenyament URV)

3 Cairo University, Egipte Enginyeria Química

1 Savannakhet University, 
Laos

Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica, Planificació, Governança i 
Lideratge Territorial, Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris, Turisme,  Anglès i 
Ensenyament de l’anglès com llengua estrangera

PROJECTE 2020-23 (fins el setembre de 2022)

Número de places Universitat de destinació Àmbit docent (ensenyament URV)

1 Universidad Adolfo Ibáñez, Xile Administració i Direcció d'Empreses i Dret

1 Ivane Javakhishvili Tblisi State University, Geòrgia Historia i Arqueologia

1 Université Sultan Moulay Slimane, Marroc Administració i Direcció d'Empreses i Enginyeria Química

3 The Hebrew University of Jerusalem, Israel Història i Arqueologia

2 Lebanese International University (LIU), Líban Administració o Direcció d'Empreses i Turisme



PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS+ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS+ STT KA107: (mobilitat per formació, països associats)

 Objectiu de l’estada: Formació 
 Adreçada al PAS i al PDI 

 ha d’estar en nòmina a l’hora de fer la sol·licitud i realitzar la mobilitat. 

 Cal presentar a la sol·licitud una carta d’invitació de la institució d’acollida.

 En el programa KA107 el màxim de dies finançats són 7 (5 per estada i 2 per viatge). 

 PLACES CURS 21/22: 5 places (4 places projecte 20/23 i 1 places projecte 19/22)

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/pdi/erasmus-stt-ka107-2021-22/

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/pdi/erasmus-stt-ka107-2021-22/


Les places disponibles es distribueixen de la següent manera: 

PROJECTE 2019-22 (fins el juliol de 2022)

Número de places Universitat de destinació 

1 Université Internationale de Rabat, Marroc

PROJECTE 2020-23 (fins el setembre de 2022)

Número de places Universitat de destinació 

1 Universidad Adolfo Ibáñez, Xile

2 Ivane Javakhishvili Tblisi State University, Geòrgia

1 Ahmadu Bello University, Nigèria

PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS+ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS+ STT KA107: (mobilitat per formació, països associats)



PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS+ 

CALENDARI DE LES CONVOCATÒRIES DE MOBILITAT ERASMUS+

Publicació de la convocatòria : 2 DE NOVEMBRE DE 2021 (una única convocatòria per les tres resolucions)

PRIMER TERMINI SEGON TERMINI TERCER TERMINI (només KA107)

TERMINI de presentació 
de sol·licituds 

Del 3 al 17 de novembre de 2021 
(inclòs) Del 14 al 27 de març del 2022 (inclòs) Del 23 de maig al 5 de juny de 2022 

(inclòs)

Publicació de la llista prov. 
d’admesos i exclosos 22 de novembre de 2021 30 de març de 2022 8 de juny de 2022

Període d’al·legacions Del 23 al 7 de desembre de 2021 
(inclòs)

Del 31 de març al 13 d’abril de 2022 
(inclòs) Del 9 al 22 de juny (inclòs)

Publicació de la resolució 9 de desembre 2021 20 d’abril de 2022 27 de juny de 2022

Acceptació de les places 
assignades 10-16 desembre 2021 (inclòs) Del 21 al 27 d’abril de 2022 (inclòs) Del 28 de juny al 4 de juliol de 2022

Publicació de la 
resolució definitiva 22 de desembre de 2021 29 d’abril de 2022 5 de juliol de 2022

En el cas del KA107, les places disponibles s’exhauriran conforme s’utilitzin.



PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS+ 

INSTRUCCIONS PER FER 
L’APPLICATION 
(SOL·LICITUD ONLINE)

1. Clicar l’enllaç de Sol·licitud 
que apareix en totes les webs 
de cadascuna de les 
convocatòries. 

2. Omplir la sol·licitud, desar-la i 
enviar-la un cop estigui 
completa dins de termini de 
sol·licitud.

3. Es pot tenir accés a les 
sol·licituds enviades en tot 
moment i fer-ne el seguiment 
al teu Espai de Mobilitat.



FINANÇAMENT MOBILITAT ERASMUS+ 

 Imports fixats per SEPIE en els quadres d’imports
 Apliquen a PAS i PDI i per KA103, KA131 i KA107
 Es distribueix en dos conceptes:  

A) Viatge 
B) Allotjament i manutenció

 Màxim finançat: 5 dies en KA103 // 5 dies + 4 addicionals en cas de viatge ecològic en KA131 
// 7 dies en KA107

 Els ajuts de mobilitat són sempre nominals:
 El beneficiari s’encarrega de fer totes les reserves i pagaments
 No s’acceptaran factures a nom de la URV

 Pagament: 70% + 30% 
 L’import de la beca es percep totalment si es presenten els justificants econòmics, però a la 

part no justificada de la despesa s’hi ha d’aplicar l’IRPF que es té en nòmina



FINANÇAMENT MOBILITAT ERASMUS+ 

A) VIATGE:
 Cal presentar factura a nom del beneficiari
 Cal comprar via agència homologada/ directe proveïdor
 Cal presentar boarding pass i tiquets de transport (autobús, taxi, tren, etc.) per justificar la despesa
 Es calcula amb un enllaç de la Comissió Europea: km. en *línia recta!
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


FINANÇAMENT MOBILITAT ERASMUS+ 

B) ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ
 Cal presentar factura a nom del beneficiari
 Cal presentar factura hotel /allotjament
 Les dietes es calculen automàticament
 Els imports, segons país (SEPIE)

Països de destinació Quantitat diària a rebre

IMPORT FIX PER A ERASMUS+ KA107 180€/dia

IMPORT VARIABLE PER A PAÏSOS MEMBRES (KA103)
Grup A
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Suècia 120€/dia

Grup B
Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre 105€/dia

Grup C
República de Macedònia del Nord, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, 
Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia, Turquia 90€/dia



DOCUMENTACIÓ MOBILITAT ERASMUS+ 

TOTS ELS DOCUMENTS I ANNEXOS ESTAN DISPONIBLES ALS WEBS DE LES CONVOCATÒRIES

ABANS DE LA MOBILITAT 

(presentar fins a 15 dies abans de realitzar 
l’estada per percebre el 70% inicial de l’ajut)

Acceptació de l’ajut (annex)

Conveni de mobilitat (annex)

Permís de mobilitat 

Acord de mobilitat (annex)

Assegurança de mobilitat

DESPRÉS DE LA MOBILITAT 

(presentar fins a 15 dies després de la 
tornada per percebre el 30% restant)

Certificat d’estada (annex) 

Informe URV (annex)

Enquesta de Mobilitat (online)

Justificants econòmics (originals)



I-NETWORKS



PROGRAMA DE MOBILITAT I-NETWORKS 

 L’I-NETWORKS és un ajut propi de la URV destinat a donar suport a la participació de 
la comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI) a les activitats de les xarxes de les quals 
som membres.

 La pertinença a aquestes xarxes ha de ser institucional (URV) i no de Facultat o Centre.
 Per a considerar-se activitat de xarxa, cal que l’activitat estigui promoguda o coorganitzada per 

una de les xarxes de les que la URV és membre.

 En aquesta convocatòria disposem de 9 ajuts disponibles per a mobilitat de PAS i PDI
 La sol·licitud s’ha de fer online, a través del portal de mobilitat: 

https://urv.moveonfr.com/form/61ea765c4186f87d6f5966b5/cat
 A la sol·licitud cal aportar carta d’invitació, programa i carta de motivació on s’especifiqui: 

• el nom i objectius de l’activitat; 
• la xarxa a la qual pertany;
• les dates i el lloc en què es portarà a terme l’activitat; 
• el format de l’activitat (seminari, curs, staff shadowing, setmana internacional, etc.)
• el nivell de participació en la mateixa (ponent, professor, estudiant, integrant reunió, etc.); 

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-pdipas-inetworks-conv2021-22/

https://urv.moveonfr.com/form/61ea765c4186f87d6f5966b5/cat
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-pdipas-inetworks-conv2021-22/


PROGRAMA DE MOBILITAT I-NETWORKS 

 El detall de les oportunitats de mobilitat s’actualitzarà al web de mobilitat:
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-inetworks-activ-cercador-pdipas/
Setmanes internacionals:  Sempre i quan la setmana internacional estigui promoguda o coorganitzada per una 
xarxa de la qual la URV és membre. 

 Activitats i programes específics per a PAS i PDI de les següents xarxes: 
 INU: https://www.inunis.net/
 SGroup: http://sgroup.be/
 EAIE: https://www.eaie.org/
 AUIP: https://auip.org/es/
 AURORA: https://aurora-network.global/
 RECLA: https://recla.org/
 EUA: https://eua.eu/

No seran objecte d’aquesta convocatòria:
- Estades de pràctiques internacionals
- Estades d’investigació i/o recerca doctoral no inclosos en les activitats de les xarxes.
- Seminaris no inclosos en les activitats de les xarxes.
- Activitats de xarxes d’àrees d’estudi específiques.

BECA I-NETWORKS PER A PAS I PDI : què pot cobrir?

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-inetworks-activ-cercador-pdipas/
https://www.inunis.net/
http://sgroup.be/
https://www.eaie.org/
https://auip.org/es/
https://aurora-network.global/
https://recla.org/
https://eua.eu/


PROGRAMA DE MOBILITAT I-NETWORKS

INSTRUCCIONS PER FER 
L’APPLICATION 
(SOL·LICITUD ONLINE)

1. Clicar l’enllaç de Sol·licitud 
que apareix al web de la 
convocatòries. 

2. Omplir la sol·licitud, desar-la i 
enviar-la un cop estigui 
completa. 

3. Es pot tenir accés a les 
sol·licituds enviades en tot 
moment i fer-ne el seguiment 
al teu Espai de Mobilitat.



FINANÇAMENT MOBILITAT I-NETWORKS

 MÀXIM DE 1000€ 

 Es paga contra despesa justificada: allotjament, inscripció activitat i viatge.

 Aquest ajut té retenció IRPF (el mateix de la nòmina).

 Els ajuts de mobilitat són sempre nominals:
 El beneficiari s’encarrega de fer totes les reserves i pagaments.
 No s’acceptaran factures a nom de la URV.

 Pagament: 100% al final i condicionat a justificació presentada.



PROGRAMA DE MOBILITAT I-NETWORKS

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT I-NETWORKS

Publicació de la convocatòria: 25 DE GENER DE 2022 (convocatòria oberta)

Termini de presentació de sol·licituds Del 25 de gener al 31 de juliol de 2022 (inclòs)

Notificació de recepció de la sol·licitud El dia que el Centre Internacional notifica per correu electrònic 
al sol·licitant que ha rebut la seva sol·licitud correctament

Publicació de la llista prov. d’admesos i exclosos +5 dies hàbils

Període d’al·legacions +10 dies hàbils

Publicació de la resolució +7 dies hàbils

Acceptació de l’ajut +5 dies hàbils

Publicació de la 
resolució definitiva

+3 dies hàbils (30 dies hàbils després de la notificació de 
recepció)

Serà una convocatòria oberta. 
Les places s’exhaureixen conforme s’aprofiten. 



DOCUMENTACIÓ MOBILITAT I-NETWORKS

TOTS ELS DOCUMENTS I ANNEXOS ESTAN DISPONIBLES AL WEB DE LA CONVOCATÒRIA

ABANS DE LA MOBILITAT Acceptació de l’ajut (annex)

Permís de mobilitat 

Assegurança de mobilitat

DESPRÉS DE LA MOBILITAT 

(presentar al Centre Internacional fins 
a 15 dies després de la tornada)

Certificat d’estada (annex) 

Informe URV (annex)

Justificants econòmics (originals)

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-pdipas-inetworks-conv2021-22/

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-pdipas-inetworks-conv2021-22/


AURORA STAFF 



PROGRAMA AURORA STAFF

 L’AURORA STAFF pretén que a llarg termini el personal de la URV obtinguin un reconeixement 
combinant docència i/o formació en diversos països alhora que es contribueix a fomentar la 
competitivitat internacional de les universitats que formen part de la iniciativa.

 En aquesta convocatòria disposem de 18 ajuts pel PAS i PDI (2 places per institució sòcia).
 Vrije Universiteit Amsterdam, Països Baixos
 University of Iceland, Islàndia
 Universität Duisburg-Essen, Alemanya
 Universität Innsbruck, Àustria
 Università di Napoli Federico II, Itàlia
 Univerzita Palackého v Olomouci, República Txeca
 Copenhagen Business School, Dinamarca
 University of East Anglia, Regne Unit

 A més, la Universitat d'Aberdeen (Regne Unit), que no forma part de l’aliança però és membre de 
la xarxa Aurora i participa activament en el programa de mobilitat a través del conveni 
multilateral.



PROGRAMA AURORA STAFF

 La sol·licitud s’ha de fer online, a través d’aquest enllaç: 

https://urv.moveonfr.com/form/5f880e5b3d8f2a1c1f356f8f/cat

 A la sol·licitud cal aportar:

 Carta d’acceptació de la institució d’acollida. 

 Breu descripció de l’activitat que es durà a terme durant la mobilitat, explicant la relació de 

l’activitat amb un grup de treball d’AURORA.

 Certificat d’idioma, no és obligatori però es tindrà en compte.

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/aurora-staff-conv2122/

https://urv.moveonfr.com/form/5f880e5b3d8f2a1c1f356f8f/cat
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/aurora-staff-conv2122/


FINANÇAMENT AURORA STAFF

 Els imports dels ajuts d’AURORA STAFF són:

 Es paga contra despesa justificada: allotjament, inscripció activitat i viatge.

 Aquest ajut té retenció IRPF (el mateix de la nòmina).

 Pagament: 70% + 30% 

 No és compatible amb la beca I-Networks

 Els ajuts de mobilitat són sempre nominals:

 El beneficiari s’encarrega de fer totes les reserves i pagaments.

 No s’acceptaran factures a nom de la URV.



PROGRAMA AURORA STAFF

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT AURORA STAFF

Publicació de la convocatòria: 16 DE FEBRER DE 2022 (convocatòria oberta)

Termini de presentació de sol·licituds Del 17 de febrer al 31 de juliol de 2022 (inclòs)

Notificació de recepció de la sol·licitud El dia que el Centre Internacional notifica per correu electrònic 
al sol·licitant que ha rebut la seva sol·licitud correctament

Publicació de la llista prov. d’admesos i exclosos +3 dies hàbils

Període d’al·legacions +10 dies hàbils

Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos +3 dies hàbils

Publicació de la resolució +7 dies hàbils

Acceptació de l’ajut +4 dies hàbils
Publicació de la 

resolució definitiva
+3 dies hàbils (30 dies hàbils després de la notificació de 

recepció)

Serà una convocatòria oberta. 
Les places s’exhaureixen conforme s’aprofiten. 



DOCUMENTACIÓ AURORA STAFF

TOTS ELS DOCUMENTS I ANNEXOS ESTAN DISPONIBLES AL WEB DE LA CONVOCATÒRIA

ABANS DE LA MOBILITAT 

(presentar fins a 15 dies abans de realitzar 
l’estada per percebre el 70% inicial de l’ajut)

Acceptació de l’ajut (annex)

Conveni de mobilitat (annex)

Permís de mobilitat 

Acord de mobilitat (annex)

Assegurança de mobilitat

DESPRÉS DE LA MOBILITAT 

(presentar fins a 15 dies després de la 
tornada per percebre el 30% restant)

Certificat d’estada (annex) 

Informe URV (annex)

Enquesta de Mobilitat (online)

Justificants econòmics (originals)



BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (BIP)



32

DEFINICIÓ BIP

Els BIP (Blended Intensive Programme) són programes intensius de curta durada que utilitzen 
mètodes innovadors d’aprenentatge i ensenyament, incloent especialment l’aprenentatge 
col·laboratiu en línia (Virtual Exchange/COIL). (pàg. 55 guia Erasmus+)

 “Blended”: combinen l’element d’intercanvi virtual amb una estada de mobilitat “física”

 “Intensive”: les mobilitats (físiques) que contempla són de curta durada, entre 5 i 30 dies

 “Programme”: es tracta d'una activitat més de la KA131-HED

CONTEXT BIP:  Topall mobilitat Erasmus+  vs. European Green Deal

Erasmus+ 21-27: “BIPs provide an opportunity to reach out to new groups of students, for example those in study 
fields where mobility opportunities have been limited or those who lack confidence to go abroad alone”



33

ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES BIP

“Mobilitat combinada”

Component 
virtual (*COIL)

Mobilitat 
Física de 

curta durada

*El component virtual ha de reunir en línia els participants 
perquè treballin de manera col·lectiva i simultània en tasques 
específiques integrades al programa combinat intensiu que 
compten de cara als resultats d'aprenentatge globals. 
( ATENCIÓ no val qualsevol interacció virtual!)

Mobilitat física de 5 a 30 dies de la durada. 

No s'ha fixat cap criteri d'admissibilitat per a la durada del 
component virtual, però la mobilitat física i virtual 
combinada ha de concedir als estudiants un mínim de 
3 crèdits ECTS.



34

COM PARTICIPAR-HI

A) COM A INSTITUCIÓ ORGANITZADORA DEL BIP:
- Posar-se en contacte amb Centre Internacional (coil@urv.cat)

- Estar en situació d’organitzar un COIL/VE – multilateral i tenir els socis*

- Muntar el programa d’acord amb els requisits 

B) COM A SOCIS
- En rebre una invitació d’un soci extern (pot ser via I-Center o directament):

- 1) analitzar interès del docent en participar 

- 2) verificar amb I-Center si existeix un conveni (per veure disponibilitat fons Erasmus+ per 
mobilitat). En cas de no existir, se’n fa un de nou.

- Important: el finançament per mobilitat (SMS-STA) dependrà dels fons disponibles dins el 
programa KA131 

mailto:coil@urv.cat


AJUTS DRAC 



PROGRAMA DE MOBILITAT DRAC 

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT PER A PAS I PDI

 Objectiu de l’estada: Mobilitat a universitats dels Països Catalans (Xarxa Vives)
 L’estada ha de tenir lloc a una universitat sòcia de la Xarxa Vives: https://www.vives.org/

 Convocatòria per a PDI:
 Mobilitat a temps complert per estades docents realitzades en català

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-pdipas-drac-conv-1-2021-22/

 Convocatòria per a PAS:
 Estades en serveis, oficines, laboratoris iguals o similars al propi
 Assistència i/o organització de jornades o reunions
 L’estada no pot ser superior a 5 dies laborables
 El sol·licitant ha de cercar la universitat o empresa on voldria fer formació.

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-pdipas-drac-conv2021-22/

https://www.vives.org/
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-pdipas-drac-conv-1-2021-22/
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-pdipas-drac-conv2021-22/


FINANÇAMENT MOBILITAT DRAC 

 Despeses d’allotjament per a PDI: màxim 420€
 Despeses d’allotjament per a PAS: màxim 250€

 Pel que fa a PAS, s’inclou 170€ en concepte d’inscripció
 En cap cas s’inclouran despeses de manutenció
 Despeses de desplaçament d’acord amb el quadre de desplaçaments

 La sol·licitud s’ha d’omplir entrant a l'Espai de Mobilitat 2021-22: 
https://urv.moveonfr.com/form/61362335418d17148053a3a3/cat

 Un cop finalitzada la sol·licitud, l'estudiant ha de comunicar al Centre Internacional enviant un correu 
electrònic a economy.icenter@urv.cat amb l'assumpte "Sol·licitud DRAC 2021/22" informant que ha 
completat la sol·licitud.

 La sol·licitud s'ha de presentar abans de la data de realització de l'activitat

https://urv.moveonfr.com/form/61362335418d17148053a3a3/cat
mailto:economy.icenter@urv.cat


 La convocatòria es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic. 

 Les sol·licituds es podran presentar fins 
 15 de gener 2022, 
 15 de maig de 2022 
 15 de setembre de 2022, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes 

dates.

PROGRAMA DE MOBILITAT DRAC

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT DRAC



ALTRES AJUTS DE MOBILITAT (BEQUES AMB FINANÇAMENT EXTERN)



BEQUES DEL PROGRAMA AUIP

PROGRAMA DE MOVILIDAD ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA AUIP
AUIP = Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 

 Dirigit a: Professors i investigadors, gestors de programes de postgrau i doctorat i estudiants de postgrau i 

doctorat.

 Al CI donem suport a professors i investigadors. La resta es gestiona des de l’Escola de Doctorat.

 Per viatges i estades que s'iniciïn entre juliol i novembre de 2022.

 Quantia beques: Cobreixen única i exclusivament el desplaçament internacional fins a un màxim de 800 

euros. 

MÉS INFORMACIÓ:  http://www.auip.org/es/becasauip

ATENCIÓ! 
Pots complementar el finançament amb l’ajut I-NETWORKS

http://www.auip.org/es/becasauip


PROGRAMA INU

 La Xarxa Internacional d’Universitats (INU) és un consorci global format per institucions d’educació 
superior que busquen col·laboracions i experiències internacionals, creen mètodes innovadors de disseny 
curricular i docència i abracen el moviment d’internacionalització. 

 En el marc de l’INU es pot sol·licitar:
 Research Mobility program: Permet als estudiants de doctorat i als investigadors fer una estada (2-4 

setmanes) en una altra de les universitats d'INU. 5 beques a repartir entre les universitats membres.
 INU Team Award for Innovation in global engagement: Tenen l'objectiu de premiar accions 

destinades a millorar el compromís global de la Xarxa.
 Intercultural Learning for Global Engagement (ILGE): Sessions curs 21-22 dedicades a millorar les 

capacitats interculturals del PDI per mitjà de l'intercanvi de bones pràctiques.
 Seed Money Fund: Aquesta convocatòria premia idees innovadores que millorin la 

internacionalització i el compromís global de la xarxa INU. Preveu també finançar l'expansió dels 
projectes.

MÉS INFORMACIÓ: https://www.inunis.net/

ATENCIÓ!
Pots complementar el finançament amb l’ajut I-NETWORKS

https://www.inunis.net/


PROGRAMA ICON - SGROUP
La Xarxa SGroup ofereix les beques ICON
(InterContinental Academic Exchange Programme (ICon).

 Objecte: Promoure i facilitar la col·laboració entre membres de l'Sgroup.
 Import: 1000€ per estada.
 Les opcions de mobilitat varien segons l’any (fins ara, l’Àfrica, Amèrica Llatina i Xina).
 Termini per fer la sol·licitud: des de febrer fins al maig de 2022. 
 Procediment: 

• Demana una carta de suport a la institució on vols fer la mobilitat.
• Demana carta de suport al teu departament o cap de servei/unitat.
• Omple la sol·licitud i envia-la junt amb la resta de documents necessaris (CV+ carta de motivació + programa 
de la visita) a l'atenció de Jordi Serra (jordi.serra@urv.cat), el més aviat possible.

 El darrer curs, 2 membres URV se'n van beneficiar.

MÉS INFORMACIÓ: https://sgroup-unis.eu/

ATENCIÓ! 
Pots complementar el finançament a través de la BECA I-NETWORKS

mailto:jordi.serra@urv.cat
https://sgroup-unis.eu/


SUPORT ADMINISTRATIU

International Center

Per a tota mena de dubte o qüestió contacteu 
el Centre Internacional. Ens podeu trobar a:

Av. Països Catalans, 17-19
43007 Tarragona
Telèfon: +34 977 25 78 75
Adreça electrònica: mobility@urv.cat
(Ahinoa Gómez)
ES PREGA PRIORITZAR L’ÚS DE L’EMAIL.

Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h
Tardes amb cita prèvia:
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/

mailto:mobility@urv.cat
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/


MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!
14 de març de 2022
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