CONVOCATÒRIA 2020-2021

CONVOCATÒRIA 2020-2021

Contacte
Sotsdirector d’Internacionalització
 Lucas van Wunnik

Equip de l’Oficina de Relacions Internacionals i Admissions





Tània Gri
Ana Brau
Araceli Ortiz
Silvia Urbán

Horari d’atenció:
Matins: d’11h a 13:30h
Tarda (Dimarts): de 15:30h a 18h
+34 93 401 66 27
Horari d’atenció Lucas van Wunnik:
Dimecres de 12:30h a 13:30h
Direcció pl.1

CONVOCATÒRIA 2020-2021

Informació prèvia
Programes d’intercanvi
o Erasmus + KA103 estudis
Període d’estudis en una institució d’educació
superior d’un altre país europeu que participi
en el programa Erasmus amb reconeixement
acadèmic.

o SICUE (convocatòria UPC)
Període d'estudis en una universitat d'una altra
comunitat autònoma amb reconeixement
acadèmic (només grau).

o UPC-USA, UPC-Canadà, UPC-Món, UPC-Xina.
Intercanvis entre diferents institucions dels
o UNITECH Internacional (convocatòria UPC)
Estats Units, Canadà i Àsia mitjançant acords
Període d'estudis per a la realització de crèdits
bilaterals específics. O bé intercanvis amb
(assignatures) en una institució d'educació
universitats privades
superior d'un altre país europeu i una pràctica
d’empresa (en total 90 ECTS: “joint modules” +
assignatures + stage) membre del consorci o Erasmus+ KA107 (convocatòria UPC)
Gestió centralitzada UPC. Mobilitats a països no
UNITECH (universitats i empreses).
europeus a determinar.
o SMILE-Magalhaes
o UPC-Europa
Intercanvi d'estudiants amb finalitats
acadèmiques en una universitat de
Mobilitats a universitats de Suïssa o a
Llatinoamèrica de la xarxa SMILE.
universitats privades europees on l’estudiant
paga matrícula a destinació.
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Informació prèvia
Quina modalitat puc escollir?
Quina modalitat pots escollir?

Què estudies?
2n GETI

GRAU

o
o

2n GTIAE o Crèdits (Q6 i/o Q7 i/o Q8) (TFG no)
o
3r GETI o
o

MÀSTERS
(en funció
del màster
cursat)

Doble Titulació (3r i 4t de grau)
Crèdits (Q6 i/o Q7 i/o Q8) (TFG no)

o
o
o
o

Doble titulació (4t de grau)
Crèdits (Q6 i/o Q7 i/o Q8) (TFG no)
Crèdits i TFG (Q7+Q8 o només Q8) (Només SICUE)
Doble titulació
Treball de Fi de Màster
Crèdits + TFM
Crèdits + Pràctiques en empresa (UNITECH)
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Modalitats d’intercanvi
• Doble titulació des de Grau (I)
Titulació
Programa
Durada a destí/ ECTS

GETI

Requisits acadèmics

*Modalitat 3r i 4t
• Haver superat 2n GETI
• Tenir superat, com a màxim, el 50% dels
crèdits d’assignatures de 3r GETI
• A la tornada, s’ha de cursar un Màster
Universitari a l’ETSEIB-UPC (120 ECTS)
*Modalitat 3r i 4t
• Bloc d'assignatures de 3r i 4t + TFG
(Avaluació TFG a l’ETSEIB-UPC)
• A la tornada, s’ha de cursar un Màster
Universitari a l’ETSEIB (120 ECTS)

Reconeixement

Ajuts

Erasmus+ KA103 estudis
4Q / 120 ECTS

•

Erasmus+ KA103 estudis, MOBINT Agaur,
beques Santander Erasmus
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Modalitats d’intercanvi
• Doble titulació des de Grau (II)
Titulació
Programa

GETI

Durada a destí/ ECTS
Requisits acadèmics

3 o 4Q / 90 o 120 ECTS

Erasmus+ KA103 estudis

•
•

Reconeixement

•
•

Ajuts

•

Haver superat 3r curs (i en certs casos, algunes
assignatures de 4t)
Tenir superat, com a màxim, el 50% dels crèdits
d’assignatures de 4t curs
Fins a 60 ECTS corresponents al Q7 + Q8 del grau.
(Avaluació TFG a l’ETSEIB-UPC)
Fins a 60 ECTS del MEI, MEORG (En funció de la
universitat de destinació)
Erasmus+ KA103 estudis, MOBINT Agaur, beques
Santander Erasmus
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Modalitats d’intercanvi
• Doble titulació des de Màster
Titulació
Programa

MEI, MAUTRO, MEORG, MEAUT, MENERG

Durada a destí / ECTS

2, 3 o 4Q / 60, 90, 120 ECTS respectivament

Requisits acadèmics

o

Reconeixement

Ajuts

Erasmus+ KA103 estudis, UPC-USA

ELS ESTUDIANTS DE
DOBLE MÀSTER ETSEIB /
DOBLE TITULACIÓ AMB
LA UOC NO PODEN
FER DOBLE TITULACIÓ
INTERNACIONAL

Haver superat 1r curs (més assignatures troncals de 2n
curs, segons programa, veure Guia de la Mobilitat)
o Tenir superat, com a màxim, el 50% dels crèdits
d’assignatures de 2n curs
Fins a 30 ECTS (Q3) i 30 ECTS corresponents a TFM (Si
s’escau, inclou també optativitat Q4. Avaluació TFM a
l’ETSEIB-UPC)
o
o

Europa: Erasmus+ KA103 estudis, MOBINT Agaur,
beques Santander Erasmus
UPC-USA: MOBINT Agaur.
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Modalitats d’intercanvi
• Crèdits + TFM
Titulació
Programa
Durada a destí / ECTS
Requisits acadèmics

MEI
Erasmus+ KA103 estudis
2Q / 60 ECTS
o

o

Haver superat 1r curs (més assignatures troncals
de 2n curs, segons programa, veure Guia de la
Mobilitat)
Tenir superat, com a màxim, el 50% dels crèdits
d’assignatures de 2n curs

Reconeixement

Fins a 30 ECTS (Q3) i 30 ECTS corresponents a TFM (
pot incloure també optativitat Q4)

Ajuts

Erasmus+ KA103 estudis, MOBINT Agaur, beques
Santander Erasmus
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Modalitats d’intercanvi
• Treball de Fi de Màster
Titulació
Programa
Durada a destí / ECTS
Requisits acadèmics

Màsters universitaris ETSEIB o Dobles Màsters ETSEIB
Erasmus+ KA103 estudis, Swiss European Mobility
Programme, Amèrica Llatina i SMILE-Magalhaes, UPCXina, UPC-USA, UPC-Canadà, UPC-Món, Erasmus+ KA107
1Q / 30 ECTS
Estar en disposició de titular-se en el quadrimestre en el
qual es marxa d’intercanvi

Reconeixement

Treball de fi de màster (Si escau, inclou també optativitat
del Q4). En el cas de doble màster ETSEIB, es
reconeixeran els 2 TFM i el bloc optatiu restant. En el cas
de doble màster MEI- MENERG, només es podrà
reconèixer en règim de mobilitat un dels 2 TFM.

Ajuts

•

•

Europa: Erasmus+ KA103 estudis, Swiss European
Mobility Programme, i MOBINT Agaur, beques
Santander Erasmus
Resta de països: Erasmus+ KA107, MOBINT Agaur
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Modalitats d’intercanvi
• Crèdits (GRAU)
Titulació
Programa

GETI / GTIAE
Erasmus+ KA103 estudis, Swiss European Mobility
Programme

Durada a destí/ ECTS

1Q / Entre 20 i 30 ECTS

Requisits acadèmics

Tenir superats al menys 144 ECTS

Reconeixement

Fins a 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries
i/o optatives del Q6/Q7/Q8

Ajuts

o
o
o
o

Erasmus+ KA103 estudis
Swiss European Mobility Programme
MOBINT Agaur
Beques Santander Erasmus
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Modalitats d’intercanvi
• Només crèdits o crèdits + TFG (SICUE)
Titulació
Programa

GETI

Durada a destí/ ECTS

1Q o 2Q (només Q8 o Q7+Q8)

Requisits acadèmics

*Modalitat curs complet
• Haver superat 3r curs
• Tenir superat, com a màxim, el 50% dels crèdits
d’assignatures de 4t curs
*Modalitat Q8
• Estar en disposició de graduar-se en el quadrimestre
en el qual es marxa d’intercanvi

Reconeixement

Crèdits i/o TFG cursats durant l’intercanvi

Ajuts
Més informació

Sense ajuts

SICUE

https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/Sicue
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Modalitats d’intercanvi
• UNITECH (crèdits + pràctiques en empresa) APPLICATION DEADLINE 10/01/20!
Titulació
Programa
Durada a destí/ ECTS
Requisits acadèmics

Reconeixement
Ajuts

Més informació

MEI (totes les especialitats), MEORG, SUPPLYC (esp. Supply Chain)
UNITECH

90 ECTS (en total 80 ECTS: 10 ECTS “joint modules”, mínim 20 ECTS
assignatures + Mínim 30 ECTS Stage.
o Haver superat 1r curs (més assignatures troncals de 2n curs, veure
Guia de la Mobilitat)
o Tenir superat, com a màxim, el 50% dels crèdits d’assignatures de 2n
curs
Fins a 30 ECTS en assignatures. La pràctica en empresa d’acord amb la
normativa de pràctiques externes de l’ETSEIB. Es pot utilitzar, les
pràctiques per fer el TFM (amb director/ponent i defensa a l’ETSEIB).
o Erasmus+ KA103 estudis
o Swiss European Mobility Programme
o UNITECH
o MOBINT Agaur
o Beques Santander Erasmus
https://www.upc.edu/sri/en/students/students-mobility-office/unitech/outgoings/unitechoutgoing
https://www.upc.edu/sri/en/students/students-mobility-office/unitech/unitechoutgoing/application-process
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Modalitats d’intercanvi
• UNITECH (crèdits + pràctiques en empresa)
ATENCIÓ NORMATIVA PRÀCTIQUES ETSEIB!
El nombre d’hores de dedicació a les pràctiques externes (curriculars i extracurriculars)
que un estudiant pot dedicar al llarg dels estudis de màster és de 900 hores per curs
acadèmic, amb un màxim total de (1 crèdit = 30 hores de pràctiques)
• Màsters de 120 ECTS màxim de 1.200 hores

Procés
Sessió
informativa

Sol·licitud de
places

Resolució 1a
assignació

Places vacants

Applications

Nominacions

Sessió
informativa Q1Q2

Resolució
definitiva

Admissió

Requisits
acadèmics

Estada de
mobilitat

Reconeixement
acadèmic
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Convocatòria
Informació
• Sessió informativa
• Webs universitats
de destinació
• Guia de la
mobilitat
• Llistat d’oferta de
places

Sol·licitud
• E-Secretaria: 7
opcions
• Quan? Segona
quinzena de gener

NO OBLIDIS VALIDAR
LA SOL·LICITUD*!

*La sol·licitud no iniciarà el tràmit fins que s’enviï a validar. Finalitzat el
termini de presentació, les sol·licituds en elaboració que no hagin estat
enviades no optaran a una plaça.

Resolució
provisional
• Segona setmana
de febrer
• Inclourà el
calendari
d’acreditació
d’idioma i
acceptació de
plaça
• Es farà d’acord
amb l’algoritme
d’assignació
especificat a la
guia de la
mobilitat

Acceptació
• Vincula a
l’estudiant i
implica el
compromís de
realització de
l’intercanvi
• L’acceptació
implicarà
l’exclusió a
d’altres
convocatòries de
mobilitat

LA NO ACCEPTACIÓ DE LA
PLAÇA S’ENTENDRÀ COM
A REBUIG DE LA PLAÇA
CONCEDIDA!
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Convocatòria
Acreditació de l’idioma
• No és necessari acreditar l’idioma si ja s’ha acreditat prèviament al SIAE
• Certificats oficials reconeguts per la Generalitat de Catalunya:
https://www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2
• Com? Original i fotocòpia a l’ORIA dins termini
• Quan? En el moment en què es resolen les places.
• L’acreditació pot fer-se de forma provisional, sempre hi quan el certificat
d’idioma oficial s’obtingui abans de fer la sol·licitud d’admissió a les
universitats de destinació.
• Sobre tot tingues en compte els requeriments d’idioma específics per cada
universitat (pots consultar les pàgines webs de les universitats de destinació)
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Convocatòria
Places
vacants
• Publicació del
llistat al web
(finals febrer
2020)
• Sol·licituds via
instància per l’eSecretaria
• Només
estudiants “sense
plaça” i places
rebutjades
expressament

Resolució
Prov. vacants
• Quan? Inici març
2020
• Inclourà el
calendari
d’acreditació
d’idioma

Acreditació
de l’idioma
• No és necessari
acreditar l’idioma
si ja s’ha
acreditat
prèviament al
SIAE
• Certificats oficials
reconeguts per la
Generalitat de
Catalunya
• Com? Original i
fotocòpia a
l’ORIA dins
termini

Resolució
definitiva
• Primera quinzena
de març 2020
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A tenir en compte...
No podran participar a cap convocatòria de mobilitat d'estudis

Aquells estudiants que van
acceptar la plaça de mobilitat
concedida en una convocatòria
anterior i no van dur a terme la
mobilitat prevista sense causa
justificada.

Aquells estudiants que en una
convocatòria anterior no hagin
estat admesos per la universitat
de destinació per no complir
amb els terminis d'aplicació.
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A tenir en compte...
No podran participar a programes de Doble Titulació

Els estudiants que cursin
un doble màster ETSEIB
només podran sol·licitar
la modalitat d'intercanvi
Treball Fi de Màster

Els estudiants de la
doble titulació entre el
màster de la UOC i el
màster de l’ETSEIB
només podran sol·licitar
la modalitat d'intercanvi
Treball fi de Màster

Els estudiants que hagin
realitzat la doble
titulació internacional
des del grau a les Écoles
Centrales, des del
màster només podran
sol·licitar la modalitat
d'intercanvi Treball Fi de
Màster
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Altres convocatòries de mobilitat
UNITECH Internacional (convocatòria UPC)
• Període d'estudis per a la realització de crèdits en una institució d'educació superior d'un altre país europeu i
una pràctica d’empresa (en total 90 ECTS: 10 mòduls conjunts + 50 assignatures (mínim 20 de gestió) + 30
Stage).
• Accés des de MUEI (TOTES LES ESPECIALITATS), MEORG, MSCTM (esp. SUPPLY CHAIN).
• Informació SRI (Servei Relacions Internacionals UPC): DATA LÍMIT SOL·LICITUDS 10/01/2020!
https://www.upc.edu/sri/en/students/students-mobility-office/unitech/outgoings/unitech-outgoing

SICUE (convocatòria UPC)
• Període d'estudis en una universitat d'una altra comunitat autònoma amb reconeixement acadèmic (només
grau).
• Modalitat crèdits o crèdits+TFG
• Informació SGA (Servei de Gestió Acadèmica):
https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/Sicue

Procés
Sessió
informativa

Sol·licitud de
places

Resolució 1a
assignació

Places vacants

Applications

Nominacions

Sessió
informativa Q1Q2

Resolució
definitiva

Admissió

Requisits
acadèmics

Estada de
mobilitat

Reconeixement
acadèmic
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Preparació de l’intercanvi
Sessió
informativa
Q1/Q2

• Q1 MARÇ
2020
• Q2
SETEMBRE
2020

Nominacions
• ORIA (Oficina
de Relacions
Internacionals i
Admissions)

Applications
• ESTUDIANT 
Responsable
d’estar
informat de les
dates límits per
aplicar i de fer
arribar la
documentació
que
correspongui a
les universitats
de destí, en el
mitjà
especificat per
cada
universitat.

ATENCIÓ A LES
DEADLINES ETSEIB* I
UNIVERSITATS DESTÍ

*La NO presentació dels documents en els terminis
fixats, suposarà la renúncia de la plaça

Admissió
• L’estudiant
ha
d’informar
a l’ORIA de
la seva
admissió o
incidència
en el
procés
d’aplicació
el més aviat
possible.

Requisits
• Un cop
l’estudiant
ha estat
admès i, a
la conclusió
de
l’avaluació
curricular
anterior a
l’intercanvi,
es
comprovarà
que aquest
està en
possessió
dels
requisits
acadèmics
especificats
a la guia de
la mobilitat.

CONVOCATÒRIA 2020-2021

Preparació de l’intercanvi
L’acord d’aprenentatge o
learning agreement
• L’acord d’aprenentatge recull el contingut
acadèmic de l’estada de mobilitat, tant el que
es cursarà a la universitat de destinació com
del que serà reconegut a la tornada a
l’ETSEIB (assignatures o TFM amb la seva
càrrega lectiva). Ha d’estar aprovat i signat
per la institució d’origen i la d’acollida.
• Elaboració a través de l’aplicatiu de
precompromisos outgoing (mentre s’estan
tramitant les applications):
(https://etseib.upc.edu/ca/mobilitat/docume
ntacio/documents-associats-a-mobilitat)

No es podran reconèixer crèdits per idioma. Si a destinació
es cursa anglès, francés, alemany o italià, es podran
reconèixer posteriorment des del SIAE

Conveni Financer / Credencial
de mobilitat
• S’emetran un cop comprovades les
condicions acadèmiques (després de
l’avaluació curricular)

CONVOCATÒRIA 2020-2021

Preparació de l’intercanvi
Matrícula

VIGÈNCIA DE LA
MATRÍCULA

La matrícula serà vigent fins a
la conclusió del quadrimestre
matriculat, sens perjudici de la
matrícula addicional de taxes
administratives (pròrroga). La
manca d’entrega de la
documentació de mobilitat
dins aquests terminis implicarà
la caducitat de la matrícula.
Les qualificacions obtingudes a
la universitat de destí NOMÉS
seran vàlides durant un any
acadèmic posterior a la
finalització de l’intercanvi

Assegurança obligatòria

• Tots els estudiants han de realitzar
la matrícula d’intercanvi a l’ETSEIB
en el calendari habitual a través de
l’e-Secretaria.
• ASSIGNATURES: suma dels crèdits
que seran reconeguts a la
conclusió de l’intercanvi (atenent a
l’acord d’aprenentatge acordat)
• TFG/TFM: Modalitat C. 12 ECTS
TFM i, si escau, inclou també
l’optativitat del Q4
• DOBLE TITULACIÓ: Matrícula cada
quadrimestre (sac de crèdits o
TFG/TFM si es correspon)

Cap estudiant podrà fer
l’intercanvi sense estar
matriculat a la UPC

• Amb l'objectiu de garantir una
cobertura adequada en cas
d'accident o emergència, la
matrícula de mobilitat UPC
incorpora la subscripció
obligatòria d'una pòlissa
d'assegurança (aprovat per Sessió
06/2019 de Consell Acadèmic de
18 de juny de 2019):
https://www.upc.edu/sri/ca/estudi
antat/mobilitatestudiants/mobilitat-destudiantatde-la-upc/assegurancaobligatoria/assegurancaobligatoria

Procés
Sessió
informativa

Sol·licitud de
places

Resolució 1a
assignació

Places vacants

Applications

Nominacions

Sessió
informativa Q1Q2

Resolució
definitiva

Admissió

Requisits
acadèmics

Estada de
mobilitat

Reconeixement
acadèmic

Durant l’intercanvi
Certificat
d’incorporació
• En un termini no superior
a 10 dies des que s’ha
iniciat
l’estada
de
mobilitat, l’estudiant ha
de pujar el
certificat
d’incorporació signat i
segellat per la universitat
de destinació a l’eSecretaria

Modificacions Acord
d’aprenentatge
• A través de l’aplicatiu de
precompromisos outgoing
• Pujar learning agreement
definitiu
(Before
the
mobility + During the
mobility) a l’e-Secretaria

No s’autoritzaran extensions de les
estades de mobilitat.

Registre TFG/TFM
• En el cas dels estudiants
que facin una estada de
mobilitat per realitzar el
seu treball de fi d’estudis,
un cop el títol sigui
definitiu, hauran de fer-ne
el registre a través de l’eSecretaria > Projectes
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Beques
Altres
Erasmus+
KA103
estudis
https://www.upc.
edu/sga/ca/Mobili
tat/KA103/erasmu
s-estudis

Mobint
(AGAUR)
Erasmus+
KA107
https://www.u
pc.edu/sga/ca/
Mobilitat/KA10
7

http://agaur.genca
t.cat/ca/beques-iajuts/convocatorie
s-per-temes/Ajutsa-la-mobilitatinternacional-delestudiantat-ambreconeixementacademic-de-lesuniversitatscatalanes-per-alcurs-2016-2017MOBINT-2016

Beques
Santander
Erasmus
https://www.upc.edu/
sga/ca/Mobilitat/Sant
anderErasmus

Swiss
European
mobility
programme
https://www.movetia.c
h/index.php?id=186&L=
3programme-semperasmus/

Alguns portals
de beques i s
de mobilitat:
Study in Europe
Universia
Universidad.es
Scholarship Portal
Agaur
Beques Avenir
(França):
https://es.ambafra
nce.org/Convocat
oria-de-becasAvenir-2018-2019
Beques Jasso
(Japó):
https://www.jasso
.go.jp/en/

Préstecs
https://alumni.upc
.edu/ca/prestecs
https://ec.europa.
eu/programmes/
erasmusplus/opportunitie
s/individuals/stud
ents/erasmusplus-masterdegree-loans_es

Procés
Sessió
informativa

Sol·licitud de
places

Resolució 1a
assignació

Places vacants

Applications

Nominacions

Sessió
informativa Q1Q2

Resolució
definitiva

Admissió

Requisits
acadèmics

Estada de
mobilitat

Reconeixement
acadèmic
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Finalització de l’intercanvi
Documentació
de fi de
l’estada

•

Dipositar una còpia del projecte
a la intranet de projectes de l’Escola.

GETI (no GTIAE!):
• 3 ECTS per
mobilitat
internacional

Dipòsit del
TFG/TFM
online

• Certificat original de notes
• Certificat d’estada
• Altres (ajuts de mobilitat)
Pots revisar l’estat
documental de la
teva mobilitat a
l’apartat “Estada
de Mobilitat” de la
teva e-Secretaria!

•

Reconeixement
acadèmic

•

El reconeixement acadèmic recau en la
figura del sotsdirector d’Internacionalització
Validesa nota TFG/TFM: Un curs acadèmic

Errades freqüents
No oblidis enviar la
sol·licitud!

• Un cop tinguis clara l’elecció de fins a 7 opcions, selecciona-la a l’e-Secretaria > Mobilitat > Sol·licituds i, sobre tot, donali al botó d’ENVIAR!
• Un cop validada la sol·licitud, podràs, si vols, modificar la teva selecció. Si ho fas, RECORDA TORNA A ENVIAR LA
SOL·LICITUD!!!

No oblidis acceptar la plaça
que se t’ha concedit!

• Després de la resolució provisional de la 1a assignació, s’obre un període per acceptar la plaça que se t’ha concedit.
Dins aquest termini has d’ACCEPTAR o REBUTJAR LA PLAÇA a través de l’e-Secretaria. Si no ho fas, s’entendrà que
has rebutjat a la plaça!!

Si escau, acredita l’idioma
correctament!

• Després de la resolució provisional de la 1a assignació, s’obre un període per ACREDITAR si escau, el nivell d’idioma
requerit per la plaça que se t’ha concedit. Fes-ho.... No fer-ho implica la pèrdua de la plaça!
• Mira bé l’idioma i el nivell que van vinculats a cada plaça!

Envia la proposta de learning
agreement correctament!
No et passis cap deadline!

• En el moment de fer les propostes d’assignatures o TFM a través de l’aplicatiu de precompromisos out, no oblidis enviar
la proposta a validar!

• La NO presentació dels documents en els terminis fixats, suposarà la renúncia de la plaça o la inadmissió a la
universitat de destinació.

No oblidis matricular-te!

• Sobre tot si has de fer més d’una matrícula perquè ets estudiant de doble titulació... I si fas GAP year (HEC), també t’has
de matricular!

Recorda que no pots
sol·licitar extensions

• Les places s’ofereixen en la modalitat en que apareixen en el llistat d’oferta de places, que és tal i com estan pactades
amb les diferents universitats. Per tant, si tens assignada una plaça semestral, un cop estiguis fet la mobilitat, NO
SOL·LICITIS estendre la teva estada un quadrimestre. Podries perjudicar a l’estudiant que ha de marxar el quadrimestre
següent. NO ESTÀ PERMÈS!

Mai et saltis les dates de
caducitat de la matrícula

• El TFG i el TFM tenen caducitat. En el cas del 1r quadrimestre, 28 de febrer (31 de març amb pròrroga) i en el cas del 2n
quadrimestre 30 de setembre (31 d’octubre amb pròrroga). No t’ho saltis o se’t posarà NP al projecte i l’hauràs de
matricular per 2a vegada!

