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De què parlarem?

1. Què és fer un doctorat?

2. Contractes predoctorals

a. FPI i FPU

b. FI i PREDOCS-UB

c. Borses de viatge per a estades predoctorals

3. Professorat d’estudis catalans a la universitat (Institut Ramon Llull)

4. Beques de col·laboració



1. Què és fer un doctorat?



• No és només continuar estudiant (però també!)
• Si el fas amb contracte, et paguen per fer més que una tesi...

• Per fer docència
• Per anar a congressos
• Per publicar algun resultat parcial

• És una tasca individual i intel·lectual: cal que sigueu uns malalts 
d'amor de la vostra tesi!

• Voldreu seguir la carrera acadèmica?



2. Contractes predoctorals

http://www.ub.edu/beques/3rcicle/



Contractes FPU / FPI (Ministeri 
d'Universitats)
FPU
• Són uns contractes MOLT competitius (c. 850 

cada any per tot Espanya i totes les disciplines)
• Més d'un 8 de mitjana, millor un 9
• Un director de tesi amb un CV potent
• 4 anys, 14 pagues (1000-1200 €/mes)
• Convocatòria anual de beques per fer estades
• MOLT BEN VALORATS ALS POSTDOCS
• Es poden demanar MENTRE FAS EL MÀSTER 

(novembre-juny)

*Docència obligatòria



Contractes FPU / FPI (Ministeri 
d'Universitats)
FPI
• Són uns contractes molt menys competitius, 

però n'hi ha MOLT POCS
• S'assignen directament a un projecte d'I+D 

finançat
• 4 anys, 14 pagues (1000-1200 €/mes)
• Diners propis per fer estades
• Es poden demanar MENTRE FAS EL MÀSTER 

(depèn de l'any)

*Docència 
voluntària, però 
forma part dels 
vostres drets.



Ajut per a la contractació de personal 
investigador novell FI

• Convocant: AGAUR (Generalitat de Catalunya)
• Data convocatòria: octubre (250 contractes)
• Durada del contracte: 3 anys
• Sou: 1.000-1.300 € al mes (aprox.)

• 12 pagues

• Dedicació: jornada completa
• Borsa per a estades formatives: 3.000 €

• A partir dels 3 mesos de contracte

*Docència 
voluntària, però 
forma part dels 
vostres drets.

**màx. 60 h anuals



Ajut per a la contractació de personal 
investigador novell FI

• Requisits:
• Estar matriculat (o admès) al doctorat a temps complet
• Mitjana igual o superior a 6,5
• NO haver estat contractat amb la mateixa beca
• NO tenir cap doctorat previ
• El projecte de la tesi ha d’estar vinculat a un projecte de recerca
• El director de tesi ha de ser PDI permanent, estar vinculat a un grup de recerca 

amb projecte. 
• Una sol·licitud per director i convocatòria



Ajut per a la contractació de personal 
investigador novell FI

• Documentació:
• Sol·licitud
• Annex normalitzat amb el CV, el projecte de la tesi i el projecte de recerca al 

qual es vincula
• Expedient acadèmic (si canvieu d’universitat)

• Avaluació del candidat:
• Mitjana de l’expedient acadèmic (grau 80% i màster 20%)
• Grup de recerca
• Política científica de l’entitat



PREDOCS-UB (antics APIF)

• Convocant: Universitat de Barcelona
• Data convocatòria: gener (el nombre de 

contractes depèn de l’any)
• Durada de contracte: 4 anys
• Sou: 1.000-1.300€ mensuals (aprox.)

• 14 pagues

• Dedicació: jornada completa
• Borsa per a estades formatives: 3.000 €

• 12 setmanes i a partir del 2n any del contracte

*Docència 
voluntària, però 
forma part dels 
vostres drets.

**màx. 60 h anuals



PREDOCS-UB (antics APIF)

• Requisits: 
• Estar matriculat (o admès) al doctorat a temps complet  
• Nota mitjana igual o superior a 6,5 
• NO tenir cap doctorat previ
• NO haver estat contractat amb la mateixa beca
• Aval del director de tesi (PDI permanent)
• Només es pot entregar una sol·licitud



PREDOCS-UB (antics APIF)

• Documentació:
• Certificació acadèmica personal (estudiants de fora de la UB)
• Declaració d’equivalència de les notes (estudiants estrangers)
• Currículum vitae
• Projecte de recerca
• Acreditació del director de tesi com a membre d’un projecte de recerca 

finançat
• Declaració responsable del candidat



BORSES DE VIATGE PER A ESTADES 
PREDOCTORALS

Dèiem que fer un doctorat és més que continuar estudiant...
La mobilitat és una de les activitats més enriquidores del doctorat. Les 
estades són formatives, permeten fer contactes amb altres 
investigadors i conèixer altres universitats i centres de recerca que ens 
poden interessar després del doctorat.

• La mobilitat pot ser breu, per assistir a esdeveniments concrets com 
congressos, tallers i seminaris,

• o estades predoctorals de durada llarga (3 mesos) en una altra 
universitat.



BORSES DE VIATGE PER A ESTADES 
PREDOCTORALS

• Amb les estades de 3 mesos en una universitat estrangera podem 
obtenir la menció internacional de doctorat.

• Per fer estades de més de 3 mesos caldrà l'aprovació del coordinador 
de la comissió acadèmica.



ALGUNES BORSES

• Ajuts DRAC de la Xarxa Vives d'Universitats
• Ajuts de la Fundació Montcelimar (UB)
• AMICS DEL PAÍS
• PEDRO I PONS



DRAC Formació Avançada
Quina activitat?
Participar en activitats organitzades per la Xarxa Vives o en cursos, seminaris o 
estades de recerca en una universitat de la XVU diferent a la de procedència i que 
implique un desplaçament superior a 50 km de distància.

Quines despeses finança?
Un màxim de 420 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i inscripció; en cap cas 

s’hi inclouran les despeses de manutenció. Més l’import corresponent a cobrir les 
despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el quadre de 
desplaçaments.

Quan se sol·licita?
Obert tot l'any. Hi ha tres convocatòries per any (gener, maig, setembre).

https://www.vives.org/programes/mobilitat-ajuts-drac/#DracFormacioAvancada

https://www.vives.org/files/2019/05/Imports-ajuts-DRAC-2018-2019.pdf
https://www.vives.org/programes/mobilitat-ajuts-drac/#DracFormacioAvancada


DRAC Estiu
Quina activitat?
Per assistir a cursos o activitats d’estiu que promouen les universitats 
de la Xarxa Vives, com escoles de doctorat.

Quines despeses finança?
Despeses de desplaçament, allotjament i matrícula; en cap cas s’hi 
inclouran les despeses de manutenció. Els cursos a distància no són 
susceptibles de rebre ajut de mobilitat.

Quan se sol·licita?
De principi de maig a principi de juny.
https://www.vives.org/programes/mobilitat-ajuts-drac/#DracEstiu

https://www.vives.org/programes/mobilitat-ajuts-drac/#DracEstiu


Fundació Montcelimar (UB)
Quina activitat?
Estades formatives d'entre 1 i 12 setmanes en una altra universitat.

Quines despeses finança?
• Manutenció: estades a l'estat espanyol 25 €/dia. Estades a l’estranger 40 

€/dia.
• Desplaçament: estat espanyol i Andorra, 90 €; Illes Balears, 120 €; Illes 

Canàries, 150 €; Europa, 300 €; resta del món, 1000 €.

Quan se sol·licita?
De final de març a mitjan abril. IMPORTANT: tingueu preparat un CV acadèmic.
http://www.ub.edu/beques/3rcicle/Altres%20ajuts/estades_montcelimar.html

http://www.ub.edu/beques/3rcicle/Altres%20ajuts/estades_montcelimar.html


Fundació Agustí Pedro i Pons (UB)
Quina activitat?
Estades fora de Catalunya, preferentment a l’estranger, per cursar
estudis de postgrau, treballs de recerca i estudis de màster
d’ensenyaments artístics, música, composició i cant.
De juliol a juliol de l’any següent. Per a sol·licitants de fins a 35
anys. El començament de les estades haurà de ser entre l’1 de
setembre del 2020 i el 31 d’agost del 2021.

Quan?
De l’1 de setembre al 31 d’octubre.

http://www.fpedroipons.ub.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Ite
mid=274&lang=ca

http://www.fpedroipons.ub.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=274&lang=ca


Fundació Agustí Pedro i Pons (UB)
Com finança els desplaçaments?

Països Imports
ajuts

Ajuts
complementaris

Grup 1 1.700 € 600 €
Grup 2 1.900 € 800 €
Grup 3 2.000 € 900 €
Grup 4 2.200 € 1.000 €

IMPORTANT: ajut complementari en cas que el sol·licitant tingui altres ajuts, 
beques i feines.

Només el 10% dels ajuts és per a les facultats d’Educació (en estudis de 
Pedagogia), Filologia, Filosofia, Geografia i Història, i Psicologia de la UB 
(12.000 €).

Grup 1: païssos d'Àfrica. 
Grup 2: païssos de Sud-amèrica. 
Grup 3: païssos de l'Àsia. 
Grup 4: païssos de la UE, Nord-amèrica, 
Oceania i altres.



Beques de mobilitat d'Amics del País

Quina activitat?
Estada mínima de tres mesos en centres de recerca i
universitats estrangeres, amb l'objectiu de promoure
el desenvolupament de la investigació i la docència
de la universitat catalana.

Per a doctorands, docents i investigadors de menys
de 35 anys.



Beques de mobilitat d'Amics del País
Quina activitat?
Activitats relacionades amb el progrés i el
desenvolupament de Barcelona i la seva àrea d'influència, 
activitat pròpia de la Societat Econòmica Barcelonesa
d'Amics del País, ja sigui en els camps de:
• Desenvolupament econòmic
• Recerca històrica
• Urbanisme i planificació territorial
• Desenvolupament industrial i nous sector emergents
• Polítiques educatives



Beques de mobilitat d'Amics del País

Quant?
Cada beca té una dotació de 4.200 €.
No inclou el cost del desplaçament.

Quan?
Sol·licitud del 16 de novembre al 31 de desembre.

URL: https://www.amicsdelpais.com/ca/premis-i-
beques/beques_de_mobilitat_per_a_investigacio/13/

https://www.amicsdelpais.com/ca/premis-i-beques/beques_de_mobilitat_per_a_investigacio/13/


Ajuts de mobilitat vinculats a cada beca 
predoctoral

FI (AGAUR): 3.000 € per a activitats formatives i estades
p. 3: 

[https://agaur.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Universitats/AGAUR/Documents/RECERCA/FI/GUI
A-BENEFICIARIS_AGAUR-FI-2021.pdf]

Predocs UB: 3.000 €
[http://www.ub.edu/beques/3rcicle/PREDOCSUB/estades_bossa.html]

FPU: 600-1200 € de desplaçament + 25-50 €/dia (1-3 mesos)
[http://www.educacionyfp.gob.es/gl/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/200487/ficha/200487-

2020.html]

FPI: vegeu la convocatòria anual
[http://www.ub.edu/beques/3rcicle/FPI/estades.html]

https://agaur.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Universitats/AGAUR/Documents/RECERCA/FI/GUIA-BENEFICIARIS_AGAUR-FI-2021.pdf
http://www.ub.edu/beques/3rcicle/PREDOCSUB/estades_bossa.html
http://www.educacionyfp.gob.es/gl/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/200487/ficha/200487-2020.html
http://www.ub.edu/beques/3rcicle/FPI/estades.html


3. Places de professorat d’estudis catalans en 
universitats estrangeres i de l’estat espanyol

Institut Ramon Llull (IRL)

https://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/seleccio_professors_intro.cfm
seleccioprofessorat@llull.cat

https://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/seleccio_professors_intro.cfm


Professorat d’estudis catalans (IRL)

• Objectiu: experiència docent/universitària, 
promoció de la llengua i la cultura 
catalanes fora dels PPCC.

• Convocant: Institut Ramon Llull
• Data convocatòria: abril-maig 
• Durada del contracte: 1-4 anys (generalment)

• Sou: segons la universitat de destinació
• Dedicació: jornada parcial o completa
• Subvenció de l’IRL per a la incorporació a la 

universitat de destinació (vg. punt 11 de les 
bases).

Adreçat a l’etapa 
posterior al grau, 

predoctoral i
especialment beneficiós 
després del doctorat per 
fer experiència docent i 

vincles amb 
departaments a 

l’estranger.

https://www.llull.cat/catala/quisom/quisom.cfm




Professorat d’estudis catalans (IRL)

• Ensenyaments:
a) Llengua catalana (nivells variables A1-C1).
b) Literatura catalana (*algunes universitats)

c) Cursos de cultura catalana (*algunes universitats)

d) Llengua espanyola (*algunes universitats)

e) Altres

• Col·laboració amb activitats de difusió i promoció de la cultura catalana a 
l’estranger (festivals de cinema, literatura, etc.) i amb associacions de 
cultura catalana del país de destinació.



Professorat d’estudis catalans (IRL)

• Requisits generals:
a) Títol de llicenciatura, grau, postgrau, màster o doctorat, 

preferentment en l’àmbit de la filologia catalana, o bé del 
comprovant de sol·licitud d’expedició del títol corresponent.

b) Acreditar el nivell de llengua catalana que s'especifiqui al perfil de 
les universitats triades (generalment, C2).

• Requisits específics de cada universitat: idiomes, experiència docent, etc.
(vg. document de perfils de cada any)

https://llull.cat/IMAGES_22/perfils-ca.pdf


Professorat d’estudis catalans (IRL)

• Podeu triar 2 universitats disponibles (+ disposició per cobrir altres vacants)
• Documentació de sol·licitud (en paper o amb certif. digital):

a) Acreditació de títols, nivells d’idiomes i mèrits.
b) CV
c) Carta de motivació (i justificació de la tria)
d) Unitat didàctica n. A2 (3 hores aprox.); màxim 5 p. + 5 p. d’annexos
e) Informe d’un professor d’una universitat on hàgiu estudiat
f) Formulari 

https://www.llull.cat/catala/seu_e/tramits_professorat.cfm


4. Beques de col·laboració

http://www.ub.edu/beques/col.laboracio/



BEQUES DE COL·LABORACIÓ

• Acabat el grau, són un suport important fins que no se'ns concedeix 
un ajut predoctoral.

• En podem demanar durant el grau, però també fent un postgrau o un 
màster.

• Són un conjunt heterogeni, però les podem distingir entre:
• de col·laboració amb projectes de recerca (beca màster UB)
• de col·laboració amb altres activitats professionals dins la UB

IMPORTANT: haver-ne tingut suma punts a l'hora de demanar ajuts 
predoctorals FI i predocs UB.



BEQUES DE COL·LABORACIÓ

S'anuncien al taulell d'anuncis de la seu electrònica de la UB. I es 
sol·liciten telemàticament.
• Beca màster UB:
http://www.ub.edu/beques/col.laboracio/Beca%20master%20UB/mast
er_index.html
• Beques col·laboració UB:
http://www.ub.edu/beques/col.laboracio/Beques%20colab%20UB/bco
lub_index.html

http://www.ub.edu/beques/col.laboracio/Beca%20master%20UB/master_index.html
http://www.ub.edu/beques/col.laboracio/Beques%20colab%20UB/bcolub_index.html


BEQUES DE COL·LABORACIÓ
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