Introducció
La Fundació ”la Caixa”, convençuda de la importància de l’educació, la mobilitat i la qualificació
professional per al desenvolupament d’una societat més justa i igualitària, convoca un programa
de beques per cursar estudis de grau o ensenyaments artístics superiors en universitats o centres
d’ensenyament superior del territori espanyol.
Amb l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats, la Fundació ”la Caixa” ofereix un programa
de suport integral que acompanya el becari en tota l’etapa universitària i que inclou, a més de les
dotacions econòmiques, cursos d’idiomes, ajuda addicional per a estades internacionals i un
programa d’acompanyament i formació en habilitats transversals per dotar els estudiants de les
competències necessàries per assolir l’excel·lència acadèmica.

1. Convocatòria
1.1.

La Fundació ”la Caixa” convoca 50 beques per a estudiants excel·lents amb escassos recursos
econòmics que vulguin cursar estudis de grau o ensenyaments artístics superiors en
universitats públiques o centres públics d’ensenyament superior al territori espanyol i que
comencin per primera vegada el curs 2022-2023.

1.2.

La convocatòria està oberta a totes les àrees del coneixement.

1.3.

Inici i durada de la beca:
▪ L’inici de la beca coincideix amb l’inici dels estudis.
▪ La durada de la beca és igual a la durada establerta al pla d’estudis de la titulació per a la
qual es concedeixi la beca, sempre que es compleixin els requisits de renovació que
estableixen aquestes bases.

1.4.

Aquestes beques són exclusivament per a estudis presencials, a temps complet i amb una
dedicació plena.
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1.5.

Els sol·licitants que hagin obtingut una beca han de formalitzar la matrícula dels estudis de
grau universitari o ensenyaments artístics superiors per al curs 2022-2023.

1.6.

Així mateix, perquè la beca de grau de la Fundació ”la Caixa” es faci efectiva, cal sol·licitar la
beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o del Govern Basc
per al curs 2022-2023.

2. Requisits dels sol·licitants
2.1. Perfil del sol·licitant
El sol·licitant ha de ser beneficiari de la dotació fixa per renda, llindar 1 de renda familiar, de
la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o del Govern Basc
en la convocatòria 2021-2022.
2.2. Estudis cursats
Els sol·licitants han d’haver superat l’últim curs de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior
(CFGS) en el curs 2021-2022.
Els sol·licitants que hagin cursat estudis de Batxillerat han de superar les proves d’accés a la
universitat en la convocatòria ordinària 2022.

3. Dotacions de la beca
La beca cobreix:
3.1. Matrícula a la universitat pública o el centre d’ensenyament superior públic en què hagi estat
admès el becari:
▪ L’import de matrícula que cobreix la beca es correspon amb el preu públic fixat per cada
comunitat autònoma en cada curs acadèmic.
▪ Aquest concepte únicament es finança en cas que es denegui la beca de caràcter general del
Ministeri d’Educació i Formació Professional o del Govern Basc per al curs 2022-2023. En cas
que es concedeixi la beca de caràcter general, aquesta cobreix la matrícula.
3.2. Beca salari de 600 euros mensuals que es comença a percebre quan s’inicia el programa
d’estudis per al qual s’ha concedit la beca. Aquesta dotació es percep durant els mesos del curs
acadèmic, amb un màxim de 10 mesos a l’any.
3.3. Dotació única inicial de 600 euros per a despeses d’adquisició d’equipament informàtic i
material.
3.4. Dotacions addicionals per fer una estada internacional, que inclouen:
▪ Dotació mensual de 400 euros addicionals al llarg de l’estada internacional.
▪ Dotació única de 400 euros per a despeses de desplaçament i instal·lació.
3.5. Matrícula anual per a un curs d’idiomes durant tota la durada de la beca.
3.6. Programa d’acompanyament i formació en habilitats transversals.
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3.7. Dotació final de 250 euros per a les despeses relacionades amb l’expedició del títol,
l’acreditació de les qualificacions obtingudes i altres despeses administratives que es puguin
generar, derivades de la finalització dels estudis per als quals s’ha concedit la beca.

4. Estada internacional
4.1. Els becaris han de fer obligatòriament una estada internacional (Erasmus o altres programes
similars de mobilitat internacional oferts per cada universitat), amb una durada mínima d’un
trimestre i màxima d’un curs acadèmic, dins del període de gaudi de la beca.
4.2. En cas que no sigui possible fer l’estada internacional per causes de força major, el becari ho
ha de notificar a la Fundació ”la Caixa” al més aviat possible. La Fundació ”la Caixa” valora cada
cas individualment.

5. Formació en idiomes
5.1. La beca cobreix la matrícula anual en un curs d’anglès durant tota la durada de la beca, que
inclou les taxes corresponents a un examen d’acreditació oficial.
5.2. Els becaris que cursin titulacions derivades de la llengua anglesa, com ara estudis anglesos,
filologia anglesa o traducció i interpretació de l’anglès, poden triar un idioma diferent, prèvia
autorització de la Fundació ”la Caixa”.
5.3. La formació en idiomes és de caràcter obligatori. Per tant, els becaris han d’assistir i concórrer
obligatòriament a les proves de nivell que es requereixin al final de cada curs, en cas que n’hi hagi.

6. Programa d’acompanyament i formació
6.1. La beca inclou un programa d’acompanyament i formació en habilitats transversals durant
tota la durada de la beca, amb l’objectiu de proveir els becaris de les eines necessàries per
assolir uns resultats acadèmics d’excel·lència.
6.2. El programa d’acompanyament i formació és de caràcter obligatori.
6.3. La Fundació ”la Caixa” sufraga els costos de viatges i allotjament dels becaris a les sessions de
formació, en cas que n’hi hagi.

7. Sol·licitud i documentació
7.1. El candidat ha de fer la sol·licitud per internet, a través de l’aplicació de sol·licituds que hi ha disponible
a l’apartat de beques de la pàgina web de la Fundació ”la Caixa”. La sol·licitud s’ha d’emplenar
íntegrament en castellà, ja que ha de ser avaluada per experts de tot el territori espanyol.
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7.2. El candidat ha de sol·licitar, a través de l’aplicació de sol·licituds, dues cartes de referència
escrites per persones del seu entorn acadèmic. Una de les cartes l’ha d’escriure
necessàriament el/la seu/seva tutor/a. L’altra carta l’han d’escriure altres persones del seu
entorn acadèmic amb les quals hagi mantingut contacte (per exemple, professors/es, el/la
director/a del seu centre d’ensenyament, el/la cap d’estudis, l’orientador/a o el/la tutor/a de
pràctiques). Es recomana al sol·licitant que contacti al més aviat possible amb les persones que
li han de donar suport i les informi que rebran una notificació per correu electrònic amb
instruccions per completar i enviar la carta mitjançant un procediment on-line. En cap cas
s’accepten cartes de referència que s’enviïn fora de la plataforma on-line ni més enllà de la
data de tancament de la convocatòria (3 de juny de 2022 a les 14.00 h, Espanya peninsular).
Les cartes de referència s’han d’escriure en castellà.
Aquestes cartes de referència són confidencials. En cap cas el candidat pot sol·licitar ni la
Fundació ”la Caixa” facilitar-li accés al contingut, sigui quin sigui el resultat final del procés de
selecció d’aquest programa de beques.
7.3. Entre altres documents, els sol·licitants han d’incorporar en PDF a la sol·licitud:
▪ Expedient acadèmic final de Batxillerat o CFGS: hi han de figurar el nom i els cognoms de
l’estudiant, el centre d’ensenyament, els estudis cursats i totes les matèries i qualificacions,
curs per curs, així com la nota mitjana final dels estudis.
▪ Expedient acadèmic final de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO): hi han de figurar el
nom i els cognoms de l’estudiant, el centre d’ensenyament, els estudis cursats i totes les
matèries i qualificacions, curs per curs, així com la nota mitjana final dels estudis.
▪ Resolució de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o
del Govern Basc per al curs 2021-2022, on figuri el nom del beneficiari, el curs acadèmic, els
estudis i les dotacions percebudes. Cal que el sol·licitant hagi percebut la dotació fixa per
renda. Els sol·licitants han d’haver rebut la notificació de la concessió d’aquest ajut per
l’organisme competent abans de la data de tancament d’aquesta convocatòria (3 de juny de
2022).
7.4. Els documents que s’adjuntin a l’aplicació en format PDF han de ser clars i llegibles. Així mateix,
cada pàgina del document original ha de correspondre a una pàgina del document PDF.

8. Procés de selecció
L’avaluació i la selecció de les sol·licituds es desenvolupen en un règim de concurrència competitiva.
8.1. El procés comprèn dues fases:
▪ Preselecció: els candidats es distribueixen per àrees de coneixement en funció de la
disciplina dels estudis a cursar que s’hagi indicat a la sol·licitud. Es preseleccionen els
candidats amb millora nota d’expedient de Batxillerat o CFGS de cada àrea de coneixement.
▪ Entrevista personal (selecció final): es convoca els candidats preseleccionats a una
entrevista personal davant d’un comitè d’avaluació extern, que, d’acord amb el seu criteri,
tria els candidats que millor s’adeqüin als criteris d’avaluació establerts en aquesta
convocatòria.
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Les entrevistes tindran lloc els dies 20, 21 i 22 de juny de 2022 i es faran de manera virtual.
La Fundació ”la Caixa” notifica per correu electrònic als candidats seleccionats els resultats
finals i els publica a la seva pàgina web.
Les dates previstes per fer les entrevistes de selecció o per comunicar els resultats poden variar
per raons organitzatives. En aquest cas, se n’informa els candidats immediatament per correu
electrònic.
8.2. Els procediments i els criteris de qualificació que regeixen el procés de selecció es recullen a
l’apartat “Avaluació de sol·licituds” de la pàgina web del programa de beques de la Fundació
”la Caixa”.

9. Resolució de la convocatòria
9.1. Els comitès de selecció decideixen la relació de candidats seleccionats com a becaris, així com
els candidats en reserva. Aquesta relació es publicarà, amb noms i cognoms, a la pàgina web
de la Fundació ”la Caixa” el 28 de juny de 2022.
9.2. En cas que es produeixin renúncies, les beques alliberades s’ofereixen als candidats en reserva,
segons l’ordre que s’hagi establert.
9.3. La decisió dels comitès de selecció és definitiva i inapel·lable.
9.4. La Fundació ”la Caixa” es reserva el dret a no concedir totes les beques convocades, si els
comitès de selecció així ho proposen.

10.

Incompatibilitats

10.1. Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol feina remunerada i altres beques o ajuts
econòmics d’altres organismes destinats a cobrir els mateixos conceptes, llevat que la
Fundació ”la Caixa” ho autoritzi expressament, a excepció de la beca de caràcter general del
Ministeri d’Educació i Formació Professional o el Govern Basc, la comptabilitat de la qual
dependrà de la resolució d’ambdós organismes.
10.2. No s’accepten sol·licituds per cursar estudis no oficials, títols propis, estudis a temps parcial
o a distància.
10.3. Aquestes beques són per cursar estudis en universitats públiques, centres d’ensenyament
superior públics o centres que hi estiguin adscrits de titularitat pública. Per tant, no
s’accepten sol·licituds per cursar estudis en universitats o centres privats.
10.4. Aquestes beques s’adrecen a estudiants de nou ingrés i, per tant, no s’accepten candidats
que s’hagin matriculat prèviament en estudis de grau universitari o ensenyaments artístics
superiors.
10.5. El candidat que no es pugui presentar a l’entrevista final a la qual hagi estat convocat, ho ha
d’indicar amb prou antelació perquè la Fundació ”la Caixa” pugui oferir el seu lloc a un altre
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candidat. En cas contrari, no es pot tornar a presentar a altres convocatòries, llevat que
justifiqui de manera raonable la incompareixença.
10.6. En cap circumstància els candidats poden contactar amb els experts que hagin participat en
el procés de selecció d’aquesta convocatòria per sol·licitar-los informació sobre l’estat de la
seva sol·licitud o qualsevol aspecte relacionat amb el procés de selecció. En cas que es
produeixi aquest fet, el candidat quedarà exclòs del procés de selecció actual i dels processos
futurs.

11. Gestió de la beca i obligacions del becari
11.1. La gestió de la beca correspon a la Fundació ”la Caixa”.
11.2. El becari es compromet a completar els estudis previstos d’acord amb la sol·licitud que s’ha
presentat i a complir les obligacions acadèmiques que estableixen aquestes bases.
11.3. El becari s’ha de matricular de la totalitat de crèdits anuals establerts al pla d’estudis en règim
de dedicació completa, és a dir, com a mínim, 60 ECTS anuals.
11.4. En cas que els estudis que s’han de cursar incloguin pràctiques obligatòries remunerades, el
becari està obligat a comunicar-ho a la Fundació ”la Caixa” al més aviat possible. L’import
que es rebi en concepte d’aquestes pràctiques es pot deduir de la dotació econòmica de la
beca.
11.5. El becari es compromet a sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i
Formació Professional o del Govern Basc per a cada curs acadèmic mentre gaudeixi de la
beca de la Fundació ”la Caixa”.
11.6. El candidat que obtingui una beca ha de ser titular d’un compte bancari, preferiblement a
CaixaBank o imaginBank.
11.7. A requeriment de la Fundació ”la Caixa”, el candidat seleccionat ha d’acreditar, amb
documents originals, compulsats o verificables, qualsevol dada o arxiu que hagi inclòs a la
sol·licitud.

12. Renovació de la beca i seguiment
12.1. La durada de la beca és igual a la durada establerta al pla d’estudis de la titulació per a la
qual s’ha concedit la beca. Tanmateix, la concessió de la beca és de caràcter anual i, quan
finalitzi cada curs acadèmic, el becari n’ha de sol·licitar la renovació a la Fundació ”la Caixa”
mitjançant els procediments que aquesta estableixi.
12.2. En cas que es cursin titulacions de l’àrea d’Arquitectura o Enginyeria, la beca es pot estendre
un any addicional, prèvia autorització de la Fundació ”la Caixa”.
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12.3. Els requisits per renovar la beca són els següents:
▪ Superació mínima de crèdits matriculats, en funció de l’àrea de coneixement dels estudis:
% de crèdits
que cal superar
90 %
65 %
90 %
80 %
65 %

Àrea de coneixement
Arts i Humanitats
Ciències
Ciències Socials i Jurídiques
Ciències de la Salut
Enginyeria o Arquitectura / Ensenyaments tècnics

▪ Nota mínima de l’expedient de 8,00 punts en cada curs. La nota de l’expedient es pondera
en funció de l’àrea de coneixement dels estudis:
Nota mínima
expedient

Coeficient
de correcció

Nota
ponderada

Arts i Humanitats

8,00

1,00

8,00

Ciències

7,21

1,11

8,00

Ciències Socials i Jurídiques

8,00

1,00

8,00

Ciències de la Salut

7,62

1,05

8,00

Enginyeria o Arquitectura / Ensenyaments tècnics

6,84

1,17

8,00

Àrea de coneixement

12.4. El becari ha de facilitar a la Fundació ”la Caixa” la documentació que aquesta li requereixi per
acreditar el rendiment acadèmic.
12.5. L’incompliment injustificat de les obligacions que s’han establert i/o la no consecució del
rendiment acadèmic mínim que s’ha assenyalat poden ser motiu de revocació de la beca.

13.

Política de privacitat

13.1. La Fundació ”la Caixa” compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.
13.2. Les dades personals relatives als sol·licitants de beques que figurin als documents als quals
fan referència aquestes bases són tractades per la Fundació ”la Caixa”, com a entitat
responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, el servei o
la consulta que els sol·licitants facin; enviar-los informació –també per mitjans electrònics–
sobre activitats similars; complir les obligacions legals a les quals l’entitat està sotmesa, i, si
així ho volen els mateixos sol·licitants, enviar-los comunicacions, també electròniques, sobre
altres activitats que ofereix l’entitat i que es poden ajustar al seu perfil.
13.3. Els sol·licitants d’una beca han d’ acceptar el document sobre el tractament de les seves
dades personals en el moment de fer la sol·licitud per internet, a través de l’aplicació de
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sol·licituds que hi ha disponible a l’apartat de beques de la pàgina web de la Fundació ”la
Caixa”. Aquest text es pot consultar en aquest enllaç.
13.4. Els sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i
oposició, per a la qual cosa s’han d’adreçar al Delegat de Protecció de Dades de la Fundació
”la Caixa”, per correu postal a l’av. Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona (Espanya), o per
correu electrònic a dpd@fundaciolacaixa.org.

14.

Observacions

14.1. Tots els terminis i les hores que figuren en aquestes bases s’entenen referits a l’horari de
l’Espanya peninsular.
14.2. La presentació d’una sol·licitud per a aquestes beques comporta que el candidat accepta
expressament tant aquestes bases com els criteris i les decisions que la Fundació ”la Caixa”
pugui prendre davant de qualsevol dubte d’interpretació sobre els requisits i les condicions
que s’han enunciat fins a aquest moment.
14.3. Els candidats seleccionats com a becaris que siguin menors d’edat en el moment de la
concessió de la beca hauran de facilitar un document per part dels seus representats legals
(pare/mare/tutor legal) en què acceptin les bases de la convocatòria i el tractament de les
dades personals del becari.
14.4. La detecció d’un incompliment d’aquestes bases, sigui quin sigui el moment en què aquesta
es produeixi i independentment de l’estat en què es trobi la sol·licitud dins del procés de
preselecció, selecció o concessió de les beques, comporta la cancel·lació automàtica de la
sol·licitud o de la beca, en cas que ja s’hagi concedit.
14.5. En cas que el becari no compleixi els compromisos que es deriven d’aquestes bases –o
qualsevol altre que s’inclogui a les condicions de la beca–, la Fundació ”la Caixa” es reserva
el dret de procedir com consideri convenient i, fins i tot, pot sol·licitar que es tornin les
quantitats que s’hagin rebut. En aquest cas, el becari no pot tornar a sol·licitar una beca en
edicions futures, en cap dels programes de beques de la Fundació ”la Caixa”.
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