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Quines 

beques 

trobaràs 

en aquesta 

guia?

Ajuts generals

▪ Beca del Ministeri

▪ Beca Equitat + Acreditació 

becari condicional

▪ ACA: Ajut grau oficial Centres 

Adscrits

▪ Programa FINAN (Préstec 

AGAUR)

▪ Ajut MOBINT-MIF

▪ Parla3: Programa de Terceres 

Llengües

▪ Beques de col·laboració a 

departaments

Ajuts de la UAB

▪ Beca Erasmus+ / Beca UAB 

Exchange Programme

▪ Beques Servei de Llengües

▪ Beques Cursos idiomes intensius juliol

▪ Ajut Idiomes pràctiques curriculars 

estranger

▪ Beca Salari Ítaca

▪ Beques UAB Tecnologia | Connecta 

Santander Becas

▪ Beques UAB Santander Progreso

▪ Beca Pere Menal

▪ Ajuts UAB Olimpíades

▪ Beques UAB Impuls

▪ Ajuts UAB situacions d'Emergència

▪ Ajuts UAB violència per raó de gènere

▪ Ajuts #UABRefugi

▪ Estades de pràctiques amb ajut a 

l'estudi



Beca
del 
Ministeri

Com se sol·licita?

En línia, 

al web del Ministeri

Si tens dubtes:

Pots escriure a 

beques.agaur@gencat.cat

Qui convoca la beca?

El Ministeri d’Educació i Formació 

Professional (MEFP). 

L’AGAUR resol les sol·licituds dels 

estudiants que cursin estudis a una 

universitat catalana.

Qui la pot rebre?

Els estudiants que compliu els 

requisits generals, acadèmics i 

econòmics.

Consulta els requisits

Quants diners pots rebre?

Diferents quanties segons 

compleixis els requisits.

Consulta les quanties

Per a quins estudis?

Per als graus oficials, els màsters 

oficials i els cursos de Més grans de 

25 a una universitat pública.

Més informació al web del Ministeri

Més informació al web de l’AGAUR

Matrícula com a becari condicional

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/como-solicitarla.html
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
mailto:beques.agaur@gencat.cat
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/que-necesitas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html#cuanto-dinero
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/beca-general-ministeri/index.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/demanar-beca-1345667904450.html


Beca
Equitat

+
Acreditació 
becari 
condicional

Continua a la pàgina següent ...

Qui convoca la beca Equitat?

L’Agència de Gestió d’Ajuts 

Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

de la Generalitat de Catalunya.

Qui la pot rebre?

Els estudiants que no compliu els 

requisits econòmics per a rebre la 

Beca del Ministeri.

Els estudiants que compliu els 

requisits econòmics per rebre la 

Beca del Ministeri, però no els 

acadèmics. Heu de sol·licitar 

igualment la Beca del Ministeri.

Consulta els requisits

Què cobreix?

Implica la minoració d’un % del preu 

públic dels crèdits que matriculis 

per primera vegada, d’acord amb 

el tram de renda familiar al qual 

pertanyis.

Consulta els trams i % de 

minoració

Per a quins estudis?

Per als graus oficials i màsters 

oficials habilitants impartits en 

centres propis (i alguns adscrits) de 

les universitats públiques catalanes.

Consulta quins centres

Preguntes freqüents 

al web de l’AGAUR

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/acreditacio-economica-i-beques-equitat/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/acreditacio-economica-i-beques-equitat/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-de-caracter-economic-procediment-MATRC-i-beques-Equitat-per-al-curs-academic-2020-2021-MATRC-EQUITAT-2020
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/acreditacio-economica-i-beques-equitat/


Beca
Equitat

+
Acreditació 
becari 
condicional

Com se sol·liciten?

En línia, 

al web de l’AGAUR

Si tens dubtes:

Pots escriure a 

beques.agaur@gencat.cat

Què vol dir “Acreditació”?

L’obtenció de l’acreditació de 

caràcter econòmic en sentit 

positiu, et permetrà realitzar la 

teva primera matrícula universitària 

com a becari o becària, però 

condicionada a la posterior 

resolució de la teva Beca del 

Ministeri.

Matrícula com a becari 

condicional

Més informació al web de 

l’AGAUR

Més informació al web de 

la UAB

Preguntes freqüents al 

web de l’AGAUR

Consulta l’estat de la teva 

beca

Trobaràs un únic formulari per a tots dos 

procediments: Beca Equitat + Acreditació. 

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-de-caracter-economic-procediment-MATRC-i-beques-Equitat-per-al-curs-academic-2020-2021-MATRC-EQUITAT-2020
mailto:beques.agaur@gencat.cat
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/demanar-beca-1345667904450.html
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/acreditacio-economica-i-beques-equitat/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/demanar-beca-1345667904450.html
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/acreditacio-economica-i-beques-equitat/
https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/consulta
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/


Ajut

ACA

=
Ajut grau 
oficial Centres 
Adscrits

Com se sol·liciten?

En línia, al portal de Tràmits de Gencat.

Si tens dubtes:

Pots escriure a 

ajuts.universitats.agaur@gencat.cat

Què és?

És un ajut únic de l’AGAUR que 

us pot compensar parcialment 

la diferència del preu públic 

als crèdits matriculats al grau 

oficial a determinats centres 

adscrits.

Més informació al web de 

l’AGAUR Tingues en compte:

Aquest ajut és compatible amb 

la Beca del Ministeri.

Quins són els requisits?

Cal que compleixis els requisits 

acadèmics, i disposar d’una renda i 

un patrimoni familiar d’acord amb 

uns límits establerts. 

Consulta els requisits

http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/tramits/Ajuts-per-a-estudiants-universitaris-de-centres-adscrits-ACA?moda=1
mailto:ajuts.universitats.agaur@gencat.cat
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/tramits/Ajuts-per-a-estudiants-universitaris-de-centres-adscrits-ACA?moda=1
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/tramits/Ajuts-per-a-estudiants-universitaris-de-centres-adscrits-ACA?moda=1
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/tramits/Ajuts-per-a-estudiants-universitaris-de-centres-adscrits-ACA?moda=1


Com se sol·licita?

S’escull en formalitzar la matrícula. 

Posteriorment, cal tramitar el préstec 

amb l’entitat financera.

Si tens dubtes:

Pots escriure a 

finan.agaur@gencat.cat

Què és?

Un préstec pel finançament del 

100% de l'import de la matrícula 

del grau, màster, postgrau o 

doctorat. Bàsicament possibilita el 

pagament de la matrícula en 

mensualitats.

Consulta els requisits

Consulta les condicions 

financeres del préstec

Més info al web de l’AGAUR

Més info al web de la UAB

Programa
FINAN

=
Préstec
AGAUR

Tingues en compte:

Si et donen alguna beca 

(Ministeri, Equitat, altres) 

s’utilitzarà l’import concedit per 

a la minoració del teu préstec. 

Fes una ullada 

a les FAQs

Consulta també:

Programa PREPOST

https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR#bloc4
mailto:finan.agaur@gencat.cat
https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR#bloc1
https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR#bloc2
https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/modalitats-de-pagament-1345662203882.html
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/
https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR
https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR
https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR
https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/Tramitar-un-prestec-per-un-master-o-un-postgrau-PREPOST


Beca
Erasmus+

-o-

Beca UAB
Exchange 
Programme

Com se sol·liciten? Mapa de mobilitat UAB:

Vols fer un intercanvi a una 

universitat europea?

La beca Erasmus+ et pot ajudar amb 

el cost econòmic de cursar un o dos 

semestres o fer les pràctiques a una 

universitat o empresa de la Unió 

Europea. 

I a una universitat de la resta 

del món?

Amb l’UAB Exchange Programme 

i l’UAB Traineeships tens 

l’oportunitat de fer una estada 

acadèmica o de pràctiques en un 

país que no participi en el programa 

Erasmus+.

Conjuntament amb la 

sol·licitud dels programes 

de mobilitat.

Abans de la sol·licitud, la UAB organitza 

les jornades d'intercanvi, on t’explicarem 

els tràmits i coneixeràs altres estudiants 

d’intercanvi de la UAB i del món. 

Beques UAB Exchange Programme

UAB Exchange Programme 

Traineeships

Web Erasmus+

Ajuts d'intercanvi Erasmus

Erasmus+ Pràctiques

https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/de-la-uab-al-mon-1345713270253.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1rkChNvxuFQCDarrJsvOFPgkL05M&ll=17.494879354161647%2C39.40935204999994&z=2
https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/uab-exchange-programme/beques-i-ajuts-1345664822109.html
https://www.uab.cat/web/mobilitat-professional-br/-internacional/informacio-general-1345786270112.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/erasmus-estudis/ajuts-economics-1345664833455.html
https://www.uab.cat/web/mobilitat-professional-br/-internacional/informacio-general-1345786270112.html


MOBINT-MIF

=
Ajuts 
mobilitat 
internacional
de l’AGAUR

Com se sol·liciten?

En línia, al portal de 

Tràmits de Gencat.

Si tens dubtes:

Pots escriure a 

estudiants.agaur@gencat.cat

Què són?

Són ajuts de mobilitat 

internacional complementaris 

de l’AGAUR, pels estudiants de 

grau i màster oficials de les 

universitats catalanes, que 

fareu una estada d’intercanvi 

amb reconeixement de 

crèdits.

Tingues en compte:

N’hi ha diverses modalitats 

d’ajut MOBINT i requisits, 

depenent del curs acadèmic i 

dels programes vigents del 

Departament de Recerca i 

Universitats de la Generalitat.

Consulta la info 

més actualitzada al 

web de l'AGAUR

Abans de la sol·licitud d’estades 

d’intercanvi, la UAB organitza les 

jornades d'intercanvi, on 

t’explicarem tots els ajuts. 

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-de-les-universitats-catalanes-per-al-curs-academic-2020-2021-MOBINTMIF-2020
mailto:estudiants.agaur@gencat.cat
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/ajuts-a-la-mobilitat-internacional/
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/de-la-uab-al-mon-1345713270253.html


Parla3

=
Programa 
de Terceres 
Llengües

Com se sol·liciten?

En línia, 

al web de l’AGAUR

Si tens dubtes:

Pots escriure a 

estudiants.agaur@gencat.cat

Què és Parla3?

Són ajuts de l’AGAUR per a la 

formació i l’acreditació de terceres 

llengües. Tens tres possibles 

modalitats.

Consulta el total dels requisits 

al web de l’AGAUR

Més informació al web 

aprencidiomes.cat

Els requisits i la sol·licitud és diferent per a 

cada modalitat d’ajut Parla3. 

Quines són les terceres 

llengües?

Les del sistema educatiu de 

Catalunya, les quals s’examinen a 

les PAU: anglès, francès, 

alemany i italià.

Qui pot demanar l’ajut?

Els estudiants matriculats de grau 

en una universitat catalana, que 

hagueu començat per primera 

vegada estudis universitaris de 

grau a partir del curs 2014-2015.

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/programa-de-terceres-llengues/
mailto:estudiants.agaur@gencat.cat
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/programa-de-terceres-llengues/#bloc1
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/programa-de-terceres-llengues
https://www.aprencidiomes.cat/ca
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/


Com se sol·liciten? Si tens dubtes:

Per a què?

Per a estudiar idiomes al Servei 

de Llengües de la UAB.

Qui les pot sol·licitar?

Si ets estudiant de grau o màster 

oficials a un centre propi de la 

UAB. Si fas un doctorat UAB. 

Beques

Servei de 
Llengües

Com t’ajuden?

Amb el 50% o 100% del preu de 

matrícula, segons la modalitat. 

Mitjançant el formulari que 

trobaràs a la convocatòria

Hi ha beques reservades per a 

grau, màster oficial i doctorat i 

altres col·lectius. Les beques no 

adjudicades, s’assignaran a 

altres grups. 

Consulta les modalitats a la 

convocatòria

Consulta tota la info a la 

convocatòria

Pots escriure a 

s.llengues.info@uab.cat

Aquestes beques són incompatibles amb 

altres ajuts per a la mateixa finalitat, llevat 

del Parla3, sempre que la suma dels ajuts 

no superi l’import de la matrícula.

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-campus/recursos-i-ajuts/convocatories-de-beques-i-ajuts-linguistics-1345823137154.html
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-campus/recursos-i-ajuts/convocatories-de-beques-i-ajuts-linguistics-1345823137154.html
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-campus/recursos-i-ajuts/convocatories-de-beques-i-ajuts-linguistics-1345823137154.html
mailto:s.llengues.info@uab.cat
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-1345809593023.html


Com se sol·liciten? Si tens dubtes:

Per a què?

Per als cursos intensius que el 

Servei de Llengües imparteix 

durant el mes de juliol.

Qui les pot sol·licitar?

Si ets estudiant de grau o màster 

oficials a un centre propi de la 

UAB. Si fas un doctorat UAB. 

Beques

Servei de 
Llengües

Cursos 
intensius 
juliol

Com t’ajuden?

Amb el 50% del preu de 

matrícula.

Mitjançant el formulari que 

trobaràs a la convocatòria

Consulta tota la info a la 

convocatòria

Pots escriure a 

s.llengues.info@uab.cat

Tingues en compte:

Aquestes beques són incompatibles 

amb qualsevol altre ajut per a la 

mateixa finalitat, sempre que la 

suma dels ajuts no superi l’import 

de la matrícula.

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-campus/recursos-i-ajuts/convocatories-de-beques-i-ajuts-linguistics-1345823137154.html
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-campus/recursos-i-ajuts/convocatories-de-beques-i-ajuts-linguistics-1345823137154.html
mailto:s.llengues.info@uab.cat
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-1345809593023.html


Com se sol·liciten? Si tens dubtes:

Per a què?

Per a facilitar als estudiants de la 

UAB el coneixement de llengües 

necessari per fer pràctiques 

curriculars a l’estranger.

Qui el pot sol·licitar?

Els estudiants de la UAB que heu 

hagut de superar un curs de 

llengües per a les vostres 

pràctiques curriculars a 

l’estranger. 

Ajut

Servei de 
Llengües

Idiomes
pràctiques
curriculars 
estranger

Com t’ajuda?

Amb el 50% del preu del curs, 

prenent com a referència i 

màxim els preus dels cursos 

del Servei de Llengües.

Mitjançant el formulari que 

trobaràs a la convocatòria

Pots escriure a 

s.llengues.info@uab.cat

Consulta els requisits i per a 

quins cursos a la convocatòria

Només es pot concedir un ajut 

per persona i convocatòria.

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-campus/recursos-i-ajuts/convocatories-de-beques-i-ajuts-linguistics-1345823137154.html
mailto:s.llengues.info@uab.cat
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-1345809593023.html
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-campus/recursos-i-ajuts/convocatories-de-beques-i-ajuts-linguistics-1345823137154.html


Com se sol·licita? Si tens dubtes:

Fes una ullada 

a les FAQs

Qui convoca la beca?

La UAB amb la col·laboració de 

Santander Becas

Qui la pot sol·licitar?

El estudiants de batxillerat que 

inicieu un grau, si el teu centre 

ha participat al Campus Ítaca de 

la UAB o forma part del Projecte 

Prometeus.

Consulta més requisits a la 

convocatòria

En línia, al web de 

Santander Becas

Beca UAB

Salari 
Ítaca

Com t’ajuda?

Amb matrícula gratuïta i una 

aportació econòmica mensual, 

renovables durant els anys de 

durada del teu grau, sempre i quan 

compleixis els requisits.

Més info al web de la UAB

Més info al web de Santander Becas

Què és Campus Ítaca?

https://app.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-estudis-beca-salari-itaca-banc-de-santander-uab-2021-2022
https://www.becas-santander.com/ca/index.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/campus-itaca-1345767531119.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html
https://app.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-estudis-beca-salari-itaca-banc-de-santander-uab-2021-2022
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudis-beca-salari-itaca-banc-de-santander-uab-2021-2022
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudis-beca-salari-itaca-banc-de-santander-uab-2021-2022
https://www.becas-santander.com/ca/index.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html
https://app.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-estudis-beca-salari-itaca-banc-de-santander-uab-2021-2022
https://www.uab.cat/web/campus-itaca-1345767531119.html


Com se sol·licita? Si tens dubtes:

Qui convoca la beca?

La UAB amb la col·laboració de 

Santander Becas

Qui la pot sol·licitar?

Els estudiants de grau i màster 

oficials de centres propis de la 

UAB, que encara no finalitzeu 

estudis.

Consulta tots els requisits a 

la convocatòria

En línia, al web de 

Santander Becas

Com t’ajuda?

Amb la cessió d’un ordinador 

portàtil durant el teu curs acadèmic 

i amb una aportació econòmica per 

ajudar-te amb la connectivitat.

Més info al web de la UAB

Més info al web de Santander Becas

Beques UAB

Tecnologia | 
Connecta

Santander
Becas

Tingues en compte:

Per a ser candidat, cal que hagis 

obtingut la Beca del Ministeri.

Pots escriure a:

becassantander@gruposantander.es

consulta.beca@uab.cat

https://www.becas-santander.com/ca/index.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html
https://app.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-tecnologia-conecta
https://www.becas-santander.com/ca/index.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html
https://app.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-tecnologia-conecta
mailto:becassantander@gruposantander.es
mailto:consulta.beca@uab.cat


Com se sol·licita? Consulta el detall:

Com et pot ajudar?

Amb una aportació econòmica per a 

les depeses derivades de continuar el 

grau en un màster oficial.

En línia, al web de 

beques Santander

Més info al web de la UAB

Més info al web Santander Beques

Què son?

Si tens un bon expedient 

acadèmic, has obtingut la beca 

del Ministeri, estàs a l’últim 

curs de grau a la UAB i 

continuaràs en un màster 

oficial UAB,  

pots optar a una beca progrés, 

les quals s’adjudiquen per ordre 

de prelació tenint en compte la 

nota mitjana del teu expedient 

acadèmic.

Beques UAB

Santander 
Progreso

to màster
oficial UAB

Tingues en compte:

Aquesta beca és compatible 

amb qualsevol altra beca o ajut 

d’origen públic o privat.

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.becas-santander.com/es/index.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-progreso-2020-2021
https://www.becas-santander.com/ca/index.html


Com se sol·licita? Si tens dubtes:

Pots escriure a 

consulta.beca@uab.cat

Què comprèn la beca?

El retorn de la matrícula i una quantia 

per a l’adquisició de llibres.

Podràs renovar-la cada curs, sempre i 

quan compleixis els requisits.

Consulta la darrera convocatòria

Per a quins estudis?

Per al grau de Matemàtiques i el 

grau de Física + Matemàtiques.

Si guanyes la beca i has obtingut 

matrícula d’honor de batxillerat, se 

t’abonarà el preu públic de la matrícula!

Beca
Pere Menal

per a 

estudiants de 

matemàtiques

Què es?

Una beca atorgada des de l’any 

1995 al millor estudiant de 

batxillerat que es decideix a 

estudiar Matemàtiques a la 

UAB. 

La beca porta el nom del Dr. Pere 

Menal i Brufal, catedràtic del 

Departament de Matemàtiques de 

la UAB.

Coneix més

Mitjançant el formulari que 

trobaràs a la convocatòria

mailto:consulta.beca@uab.cat
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/servlet/ContentServer/graus-/beques-pere-menal-1200990219465.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html


Com se sol·liciten?

Presentant l’acreditació 

en el moment de la teva 

matrícula.

Si tens dubtes:

Consulta quines olimpíades 

i per a quins graus a la 

convocatòria

Ajuts UAB

Olimpíades

Què son?

Si fent 2n de batx, has 

quedat en primera posició a 

les Olimpíades científiques, 

clàssica o d’Economia de 

Catalunya (fase local) el curs 

previ ...

Enhorabona! Ets un crack!

Pots tenir matrícula gratuïta 

al primer curs del teu grau a 

la UAB!

Pots escriure a 

consulta.beca@uab.cat

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
mailto:consulta.beca@uab.cat


Beques 
UAB

Impuls

Com se sol·liciten?

Mitjançant el 

formulari de sol·licitud

Si tens dubtes:

Pots escriure a 

fas.piune@uab.cat

Per què les beques Impuls?

Per facilitar-vos la igualtat de 

condicions en l’accés a la UAB als 

estudiants amb discapacitat en 

situació de dependència.

Com us pot ajudar?

Amb una dotació econòmica per 

ajudar-vos en les despeses 

d’assistència personal i de 

desplaçament a la UAB.

Consulta el grau de 

discapacitat i dependència 

a la convocatòria

Consulta els criteris de 

valoració a la convocatòria

Coneix el Servei Per a la Inclusió 

a la UAB - PIUNE

https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/tots-els-serveis/beques-1345767370885.html
mailto:fas.piune@uab.cat
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/tots-els-serveis/beques-1345767370885.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/tots-els-serveis/beques-1345767370885.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/coneix-el-piune-1345750500520.html


Si tens dubtes:

Pots escriure a 

consulta.beca@uab.cat

Per què aquest ajut?

Per compensar aquelles 

situacions que dificultin la vostra 

evolució acadèmica, si sou 

estudiants de la UAB amb 

rendes més baixes i que us 

trobeu en una situació de 

greus dificultats econòmiques 

o de desestructuració, social o 

familiar.

Consulta la darrera 

convocatòria

Com us pot ajudar?

Poden ser ajuts de matrícula, 

ajuts vinculats a una estada de 

pràctiques o altres ajuts que 

consideri la comissió.

Mitjançant el formulari que 

trobaràs a la convocatòria

Com se sol·liciten?

Ajuts UAB

situacions 
d’Emergència

Tingues en compte:

Aquests ajuts són incompatibles 

amb els ajuts concedits per 

qualsevol altre organisme públic 

o privat per a la mateixa finalitat.

N’hi ha diversos terminis de 

sol·licitud al llarg del curs!

Consulta la convocatòria

especial per la guerra

d’Ucraïna

mailto:consulta.beca@uab.cat
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html


Ajuts UAB

violència 
per raó 
de gènere

Si tens dubtes:

Pots escriure a 

consulta.beca@uab.cat

Com et pot ajudar?

Amb ajuts de matrícula o per 

incentivar que no abandonis 

els estudis.

Mitjançant el formulari que 

trobaràs a la convocatòria

Per què aquest ajut?

Per posar a disposició 

d’aquelles persones víctimes de 

violència per raó de gènere 

alguns instruments i recursos 

que puguin contribuir a 

compensar les situacions de 

dificultat en la seva evolució 

acadèmica.

Com se sol·licita?

Consulta la documentació 

acreditativa a la convocatòria

Tingues en compte:

Aquests ajuts són incompatibles 

amb els ajuts concedits per 

qualsevol altre organisme públic 

o privat per a la mateixa finalitat.

N’hi ha diversos terminis de 

sol·licitud al llarg del curs!

mailto:consulta.beca@uab.cat
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html


Ajuts

#UABRefugi

Com se sol·liciten?

Mitjançant el 

formulari de sol·licitud

Si tens dubtes:

Pots escriure a 

fas.acollida@uab.cat

Per què #UABRefugi?

Per facilitar-vos la continuïtat a la 

UAB als estudiants que, a causa 

d’una fugida forçada del país, heu 

hagut d’abandonar la vostra 

formació acadèmica.

Programa d'Acollida de persones 

en cerca de refugi de la UAB

Comissió Catalana d'Ajuda al 

Refugiat, CCA(R) 

Com us pot ajudar?

Amb matrícula gratuïta i ajut per 

altres despeses vinculades a 

l’estudi.

Qui podeu demanar l’ajut?

Els estudiants que esteu 

matriculats en ensenyaments 

oficials de grau, màster i 

doctorat en centre propis de la 

UAB, a més de vinculats a un dels 

programes següents:

Beques #UABRefugi

Blog #UABrefugi: l'Autònoma acull

Consulta la darrera convocatòria

https://www.uab.cat/web/accio-social-/acollida-refugiades/convocatoria-beques-uab-refugi-1345799467692.html
mailto:fas.acollida@uab.cat
https://www.uab.cat/web/accio-social-/programa-acollida-1345750326883.html
https://www.ccar.cat/
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/campanyabequesUABRefugi/
https://infoparticipacio.wixsite.com/uabrefugi
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html


Si tens dubtes:

Pots escriure a 

laboral.practiques.so@uab.cat

Què són?

Cada curs acadèmic la UAB 

convoca tot un seguit de 

pràctiques extracurriculars a 

diversos àmbits de la Universitat: 

comunicació i promoció, suport als 

estudiants internacionals, cultura, 

participació, voluntariat, igualtat, 

medi ambient, ocupabilitat, TIC, 

projectes, etc. etc. i etc.

Consulta la darrera 

convocatòria

Com us poden ajudar?

Són pràctiques amb ajut econòmic 

a l’estudi i amb alta a la seguretat 

social.

Totes les ofertes 

es publiquen a 

Com se sol·liciten?

Estades de
Pràctiques

a la UAB

amb ajut
a l’estudi

Tingues en compte:

Cal que compleixis requisits 

acadèmics i has d’estar matriculat 

en estudis UAB relacionats amb el 

projecte formatiu de l’estada de 

pràctiques. Consulta els requisits a 

la darrera convocatòria.

mailto:laboral.practiques.so@uab.cat
https://www.uab.cat/web/practiques-br/-i-feina/programes-especifics-de-practiques-1345705639173.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/practiques-br/-i-feina/programes-especifics-de-practiques-1345705639173.html
https://www.uab.cat/web/servei-d-ocupabilitat-de-la-uab/que-es-nexus-1345721247456.html
https://www.uab.cat/web/servei-d-ocupabilitat-de-la-uab-1345704838572.html


Si tens dubtes:

Qui la pot sol·licitar?

Si ets estudiant de darrer curs 

de grau o màster oficials. 

Consulta els requisits

Com et pot ajudar?

Iniciaràs tasques de recerca 

vinculades als estudis que 

estàs cursant. Rebràs una 

dotació econòmica d’ajut.

Com se sol·liciten?

Tingues en compte:

Cal adjuntar a la sol·licitud un 

projecte de col·laboració avalat i 

puntuat pel departament en el que 

vols desenvolupar el projecte.

Beques

Col·laboració

Departament

Qui convoca la beca?

El Ministeri d’Educació i 

Formació Professional (MEFP). 

Més informació al web del Ministeri

Més informació al web de la UAB

En línia, 

al web del Ministeri

Pots escriure a 

consulta.beca@uab.cat

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/beques-d-estudi-1345666085337.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html
mailto:consulta.beca@uab.cat


Contacta
amb la UAB

InfoUAB

Servei d’atenció per a estudiants, 

futurs estudiants i al públic en general 

que vulgui contactar amb la UAB.

+ 34 93 581 11 11

informacio@uab.cat

@uabbarcelona

@uabbarcelona

@uabbarcelona

linkedin.com/school/uabbarcelona

uabbarcelona

Plaça Cívica 

Campus de la UAB

08193 Bellaterra 

(Cerdanyola del Vallès)

Consulta també:

UAB: Ajuts, beques i 

convocatòries

Canal Universitats: Beques 

i ajuts

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional: 

Becas de Educación

Jovecat: Beques i ajuts a la 

formació

mailto:informacio@uab.cat
https://www.facebook.com/uabbarcelona
https://twitter.com/UABBarcelona
https://www.instagram.com/uabbarcelona/
https://www.linkedin.com/school/uabbarcelona/
https://www.youtube.com/channel/UCcCkf5tAiR_sY-mL2LVb9lw
https://www.uab.cat/web/estudiar/-tesperemalauab-1345811559072.html
https://www.uab.cat/web/ajuts-beques-i-convocatories-1345808127641.html
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/beques_i_ajuts_a_la_formacio/

