
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D´UNA BECA FECUNMED-TECNOCAMPUS  2018 
A ESTUDIANTS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ATENCIÓ INTEGRADA EN LA 

CRONICITAT I L´ENVELLIMENT I UNA ALTRA BECA PELS POSTGRAUS IMPARTITS PER 
L’ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT  

 
 
 

1. Objectius 

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la incorporació d’estudiants al Màster en Atenció 
Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment impartida per l’Escola Superior de Ciències de la Salut 
Tecnocampus Mataró-Maresme mitjançant una beca pròpia destinada al finançament de la 
matrícula del curs 2018/19 així com la incorporació de estudiants als postgraus impartits a 
l´ESCST. 
 
2. Dotacions de les beques i abonament als beneficiaris/àries 
 
Aquesta convocatòria està dotada en el curs 2018/19 amb una beca de 1500€, adreçada a 
alumni de l’ESCST que vulguin cursar el Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i 
l’Envelliment i una beca de 500€  destinada als estudiants que cursin algun postgrau a l´ESCST. 
 
L’ajut es concedirà com a descompte directe de l'import de la matrícula. 

 
 
3. Persones beneficiàries 

 

Poden sol·licitar aquesta beca les persones que s’hagin matriculat al Màster 

Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l´Envelliment i a algun dels 
postgraus impartits a l´ESCST. 

   
4. Requisits  
 
Per ser beneficiari d’aquest ajut, l’estudiant haurà de matricular-se per primera vegada de la 
totalitat dels crèdits oferts per l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST). 
 
5. Incompatibilitats  
 
 A questes beques són compatibles amb les beques oficials concedides per la Generalitat de 
Catalunya, el Ministeri d’Educació i Ciència o qualsevol altra concedida per altres organismes o 
entitats públiques o privades excepte les assenyalades en el punt anterior.  
  
La Fundació TecnoCampus podrà suspendre o interrompre la concessió de la beca en cas que els 
receptors no acompleixin amb les obligacions establertes en aquesta convocatòria.  



 

 
 
 
6. Obligacions dels becats 
 
Les persones beneficiàries d’aquests ajuts estaran obligats a: 
 
a) Mantenir un bon nivell de qualificacions en el màster universitari. 
b) No abandonar els estudis un cop iniciats. 
c) Assistir regularment a les sessions de docència presencial (justificació de les absències) 
d) Fer menció expressa d’aquesta beca en qualsevol treball que es derivi del màster. 
e) Permetre la publicitat del seu nom en els mitjans de comunicació vinculat a l’atorgament 

de la beca. 
 
La persona beneficiària haurà de retornar l’import de la beca en el cas que, a criteri del 
coordinador o coordinadora del Màster/Postgrau, no compleixi una o més d’una d’aquestes 
obligacions. 
 
7. Criteris de selecció de les persones beneficiàries 
 
La valoració dels candidats resultarà de:  
 

 Ex-alumnes del TecnoCampus  (5 punts ) 

 Experiència professional assistencial dins algun dels centres conveniats amb l’ESCST (3 
punts ) 

 Coneixement de la llengua anglesa (2 punts) 
 
8. Documentació a presentar. 
 

- Imprès normalitzat de sol·licitud de la beca 
- Imprès de matrícula 
- Documentació per tal de valorar altres aspectes (certificat de vida laboral, acreditació 

del nivell d’anglès).  
 
La comissió podrà sol·licitar a l’interessat documentació addicional si es considera que la 
que s’aporta no acredita suficientment allò que es vol fer constar. 

 
9. Presentació de sol·licituds i terminis 
 
La sol·licitud de la beca, juntament amb la documentació requerida, es presentarà al Punt 
d’Atenció a l’Estudiant (PIE), adreçada al Director General de la Fundació TecnoCampus. 
 

Data màxima sol·licitud:  15 d´octubre de 2018     



 

Data reunió de la comissió d’avaluació: 20 octubre de 2018   
Comunicació resolució als estudiants via web: 21v octubre  de 2018  

 
 
10. Resolució  
 
La valoració dels mèrits correspondrà a la comissió formada pels següents membres: 
 

- La directora de l'ESCST. 
- La coordinadora Acadèmica del màster/postgrau 
- La cap del Servei de Gestió Acadèmica, actuant com a secretària de la comissió. 
 

 
Les comissions podran declarar deserta la convocatòria si cap dels sol·licitants reuneix els 
requisits exigits.  
 
La resolució es farà pública en el web del centre i personalment per correu electrònic als 
estudiants becats. 
 
El Director General de TecnoCampus podrà dictar les normes complementàries que siguin 
necessàries per al normal desenvolupament del procediment i té atribuïda la potestat 
d’interpretació de les presents bases quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o significat d’aquesta 
normativa. 
 
11. Reclamacions 
 
Contra la resolució de concessió o denegació, els interessats podran interposar reclamació en 
un termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució a la pàgina 
web del Tecnocampus.  
 
La presentació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol aspecte que 
no hi sigui previst serà resolt per la comissió avaluadora.  
 
12. Protecció de dades personals  
 
La Fundació TecnoCampus en compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal estableix les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa 
necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, 
tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que estableix el Reglament 1720/2007, de 
Mesures de Seguretat, en nivell que li correspon. Igualment estableix les mesures de seguretat 
de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les justificacions 
avalades per acreditar que la seva situació socioeconòmica presenta dificultats. (declaració de 



 

renda, certificat d’atur, família monoparental, família amb algun membre discapacitat, víctimes 
de violència de gènere,....). 
Les persones sol·licitants autoritzen a la Fundació TecnoCampus a fer documents fotogràfic i 
videogràfic i difondre’ls (edició impresa i digital en mitjans, publicitat, fires, salons i material 
promocional), dels actes de lliurament amb presencia de patrocinadors. 
 
Així mateix els sol·licitants també autoritzen a tractar les dades personals facilitades per a la 
realització de les activitats objecte de la present convocatòria d'ajuts en els termes que es 
determini. Aquestes dades seran cedides a la comissió de resolució, per al compliment de les 
finalitats directament relacionades, les quals es reserven el dret a entrevistar els candidats 
seleccionats. 
 
Per altra part, pel fet de la seva participació, els sol·licitants també consenten a fer públiques, 
en el web del centre i personalment per correu electrònic als estudiants becats, la resolució de 
concessió o denegació. 
 
Per la seva part, Tecnocampus es compromet a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades 
personals per a cap finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte de la 
convocatòria d'ajuts.  
La presentació de la sol·licitud de la beca implica la conformitat del sol·licitant amb el contingut 
d’aquest punt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

BECA FECUNMED-TECNOCAMPUS 

MÀSTER UNIVERSITARI EN ATENCIÓ INTEGRADA EN 

LA CRONICITAT I L´ENVELLIMENT /POSTGRAUS 

IMPARTITS A L´ESCST 

 
Sol·licitud  

Convocatòria 2018/19 
Dades de la persona sol·licitant  

 
Nom i cognoms:       

 
NIF:                                            

Lloc i data de naixement:       
País nacionalitat:                        
Adreça *:       CP.       
Població:       Telèfon*:               
Adreça electrònica:       Mòbil*:          

 
Estudis que ha matriculat: 
............................................................................................................................ 
 

Documentació aportada:  
 

Relació documents:  
 

 
 
 

 
Signatura de la persona sol·licitant:                          ,       de       de 2018 

                     
 
 
Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada en el títol del document per 
l’ajut expressat en les bases. TecnoCampus podrà fer ús i cedir les dades a altres Administracions Públiques i tercers relacionats per 



 
a la mateixa finalitat per a les quals son facilitades, només en els termes de les Lleis i Reglaments corresponents i adopta les mesures 
de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu. El termini de conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei a les 
empreses seleccionades i d’1 any a la resta. No hi ha decisions automatitzades. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat 
de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, en 
els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de Protecció de dades en el TecnoCampus (Edifici Universitari), Av. 
Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana), 08302 – Mataró (Barcelona), Tel. 93.169.65.01 Fax 93.169.65.05. info@tecnocampus.com 
http://www.tecnocampus.cat/ca/avis-legal. 
Marcar el checkbox, si accepta rebre informació de TecnoCampus relativa a les funcions que li són pròpies via SMS/IM, correu postal 
o electrònic o xarxa social     . 

 

mailto:info@tecnocampus.com,
http://www.tecnocampus.cat/ca/avis-legal

