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BEQUES TALENT  UPF 

BEQUES SOBRE LA MATRÍCULA DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS TECNOCAMPUS 
CURS 2020-2021  

 
 

1. Objecte. 
 

Aquestes bases tenen com a finalitat reconèixer i premiar l’esforç i talent dels estudiants amb un 
aprofitament acadèmic excel·lent als estudis previs als estudis universitaris, independentment de la seva 
situació econòmica, en les condicions que s’estableix en els següents punts. 
 

2. Dotació econòmica de les beques i abonament al   beneficiari/ària. 
 

La dotació del programa és de 17  beques de 2400€ a descomptar de les matrícules de 1r curs dels Graus 
impartits al Tecnocampus, els quals es distribuiran de la següent forma: 
 

TÍTOL DEL GRAU NÚMERO 

DE BEQUES 

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació 1 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 1 

Grau en Enginyeria Mecànica 1 

Grau en Organització Industrial 1 

Grau en Mitjans Audiovisuals 1 

Grau en Disseny i Producció de Videojocs 1 

Doble titulació en Enginyeria Informàtica i Disseny i Producció de Videojocs 1 

Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació 1 

Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i AdE i Gestió de la Innovació 1 

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 1 

Grau en Logística i Negocis Marítims 1 

Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, Docència en anglès 1 

Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals 1 

Grau en Infermeria 1 

Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 1 

Doble titulació en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 1 

Grau de Fisioteràpia 1 

TOTAL 17 

 
 

3. Finançament  
 

El pagament d’aquestes beques es finançarà amb els fons provinents del conveni signat entre el 
Tecnocampus i la UPF amb pressupost de 40.800 € per al curs acadèmic 2020-21 

 

4. Beneficiaris. 
 
4.1. Podran ser beneficiaris d’aquestes beques les persones que compleixin els requisits següents: 

http://www.tecnocampus.cat/ca/doble-grau-enginyeria-informatica-disseny-videojocs/presentacio
https://www.tecnocampus.cat/ca/presentacio-ade-turisme
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a) Matricular-se per primera vegada a Tecnocampus en el curs 2020/21 del primer curs íntegre d’uns 

estudis universitaris de Grau. A aquests efectes, també es computen els crèdits reconeguts.   

b) Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir 
la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%. 

c) Tenir menys de 22 anys en el moment de presentació de la sol·licitud. 
 

4.2. Resten excloses de la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d’una titulació 
universitària oficial o que compleixin els requisits legals per a la seva obtenció. 

 

5. Requisits acadèmics. 
 
• Les podran sol·licitar els estudiants que hagin estat adjudicats a la convocatòria de preinscripció del 

mes de juny provinents de Batxillerat o bé de CFGS amb una nota d’admissió igual o superior a 10,00 
i que hagin formalitzat la matrícula. 

• A la nota d’admissió es podrà afegir 1 punt pel Treball de Recerca de Batxillerat o pel projecte de 
CFGS en el cas que estigui directament relacionat amb l’estudi de grau o de doble grau del qual es 
vol matricular l’estudiant i que hagi obtingut una nota igual o superior a 9. 
 

6. Sol·licituds i documentació. 
 

6.1.  Els interessats hauran de presentar la sol·licitud de beca via formulari online habilitat a tal efecte i 
adjuntar la documentació indicada en el punt 6.3. d’aquestes bases. 

 
6.2. El termini de presentació de les sol·licituds i documentació començarà el dia 07/09/2020 i finalitzarà el 
dia 10/10/2020 a les 14 hores. Podrà establir-se un termini extraordinari de presentació de sol·licituds amb 
la publicació prèvia a la web del Tecnocampus de la corresponent resolució del Director General. 
 
6.3. A les sol·licituds d’ajuts caldrà adjuntar la documentació següent: 
 

Obligatòria:  
- Acreditació de la nota d’admissió obtinguda. 
- DNI 

Optativa: 
- Acreditació de la nota obtinguda del Treball de Recerca del Batxillerat/Projecte de CFGS. 
- Resum del Treball de Recerca de Batxillerat/Projecte de CFGS (Annex I) 

 
A la vista de la documentació remesa per l’estudiant, la Comissió de valoració podrà demanar altres 
documents que consideri necessaris. 
 
6.4. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases, es requerirà al sol·licitant perquè, 
en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si 
no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició. 

 

7. Procediment de concessió. 
 

7.1. El procediment de concessió d’aquestes beques és el de concurrència competitiva. 
 

7.2. L’òrgan instructor del procediment de concessió d’aquestes beques és la Comissió de Valoració que serà 
constituïda, a aquest efecte, pel director general del Tecnocampus o persona en qui delegui, pel delegat 
de la UPF a Tecnocampus, pels directors o directores del centres universitaris de Tecnocampus i per la cap 

de Gestió Acadèmica de Tecnocampus. 
 

7.3. L’òrgan competent per dictar les resolucions d’adjudicacions de les beques és el Comissionat per a 
l'estratègia del Grup UPF. 
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7.4. La Comissió de valoració elaborarà un informe de valoració dels candidats d’acord amb els criteris 
d’atorgament establerts en aquestes bases. L’informe inclourà la classificació dels candidats per ordre 
decreixent i serà elevat com a proposta d’adjudicació a l’òrgan resolutiu, el qual emetrà la resolució que 
correspongui.  

 
7.5. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que es dicti és d’1 mes, a comptar des de l’endemà de 

la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s’ha 
dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada. 

 
7.6. La resolució de concessió o denegació de l’ajut haurà de ser motivada, i com a mínim contindrà la 

identificació de la persona o persones sol·licitants a les quals es concedeix la beca i la valoració obtinguda. 
En el cas que l’estudiant no resulti assignat en el procés de preinscripció universitària als centres de 
Tecnocampus durant el mes de juliol, perdrà el dret a percebre la beca. 

 
7.7. Si entre la data que es fa pública l’adjudicació de les beques i el 30 de novembre es produeix alguna baixa 

entre els beneficiaris, la llista es correrà automàticament. Si algun estudiant aconsegueix d’aquest manera 
l’adjudicació de la beca, se li retornarà la diferència de l’import de matrícula. A partir del 30 de novembre 
la resolució de les beques serà definitiva. 

 
7.8. La resolució de concessió o denegació de l’ajut serà publicada a la web del TecnoCampus. Addicionalment 

a l’esmentada publicació, podrà ser informada directament als sol·licitants de la beca. 
 
7.9. Es realitzarà un acte de lliurament de les beques per part de la UPF.  

 

8. Criteris d’adjudicació. 
 

Les beques s’adjudicaran per ordre estricte segons la puntuació obtinguda en cadascun dels graus ó dobles 
graus.  
 

9. Concessió de la beca. 
 

L’adjudicació de la beca quedarà formalitzada al document de matrícula, que signarà l’estudiant, i on quedarà 
constància del descompte aplicat sobre l’import de la matrícula en concepte de l’atorgament de la beca.  
En cas de que l’estudiant hagi abonat la matrícula se li retornarà l’import de la beca. 
 

10. Obligacions dels beneficiaris. 
 

Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes beques, les següents: 
a) Informar a la Fundació TecnoCampus de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades. 
b) L’assistència a classe i la presentació a les avaluacions de les assignatures i convocatòries d’examen. 
c) En cas de baixa o abandonaments dels estudis durant el curs, l’estudiant haurà de retornat l’import 

íntegre de la beca. 

 
11. Revisió i/ò revocació de la beca. 

 
És causa de revisió i/o de revocació de les beques el no compliment de les obligacions establertes en el punt 
10 d’aquestes bases. 

 

12. Retribució de la beca. 
 

La beca es farà efectiva al becari mitjançant el descompte corresponent sobre l’import de la seva matrícula. 
 

 
13. Incompatibilitat i concurrència. 
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Les beques previstes en aquestes bases reguladores no són compatibles amb qualsevol altra subvenció 
obtinguda pel beneficiari per a la mateixa finalitat que, de forma conjunta, superi el cost dels estudis que 
motiven la concessió dels presents ajuts. En aquest cas, l’estudiant haurà d’escollir la beca que li sigui més 
avantatjosa. 

 

14. Protecció de dades personals 
 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei 
Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), 
TecnoCampus informa: 
 
Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 i domicili 
Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona), de conformitat amb el Reglament (UE) 
2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), en qualitat de Responsable del 
Tractament de les dades personals proporcionades en aquest formulari informa:  
 
Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats objecte de la present 
convocatòria de beques en els termes que es determini.  
Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una 
missió realitzada en interès públic, en virtut de l’article 6.1.e) del RGPD.  
Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, 
excepte que hi hagi una obligació legal.  
Destinataris: Les dades podran ser cedides a terceres entitats que estiguin directament relacionades amb la 
finalitat del tractament. No se cediran a altres tercers sense el consentiment exprés de l’interessat.  
Drets: L’estudiant té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment en el cas que hagi atorgat el 
consentiment. Així mateix, l'informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a 
l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta adreçada a la Secretaria 
General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu 
electrònic a l’adreça electrònica rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per 
la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir 
la seguretat de les dades de caràcter personal. 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 

 
PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT - PIE 

TecnoCampus. Edifici TCM1, planta 0 
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 

08302 Mataró (Barcelona) 
Tel. 93 702 32 32 

E-mail: pie@tecnocampus.cat 

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
mailto:pie@tecnocampus.cat
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ANNEX I – Resum Treball Recerca de Batxillerat / Projecte de CFGS 

 
  

(Emplenar amb lletra ben clara) 

Nom i cognoms:   

Títol Treball de Recerca/Projecte:  

Centre d’Ensenyament Batxillerat/CFGS: 

Nom del Tutor del Treball/Projecte: 

 
Resum Treball Recerca /Projecte CFGS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


