BEQUES TALENT SOCIALS FUB-UMANRESA
CONVOCATÒRIA 2020-2021
BASE I. CONVOCATÒRIA
Les Beques Talent Socials són una iniciativa de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de
la UVic-UCC per reconèixer i premiar l’excel·lència acadèmica.
Aquesta beca té com a objectiu la captació d’estudiants de perfil acadèmic alt que vulguin
cursar algun dels graus de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVIC-UCC.
Es convoca el concurs de 10 beques corresponent al curs 2020/21 en règim de
adjudicació.
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BASE II. CONTINGUT
1.- La Fundació Universitària del Bages aporta l’import corresponent al 40% del preu de
matrícula (exceptuant les taxes acadèmiques i les assegurances que aniran a càrrec de
l’estudiant) per a la convocatòria de 10 beques. La dotació econòmica de cada beca es
destinarà a reduir l’import de la matrícula de la persona beneficiària i es descomptarà de la
matrícula del curs actual. La distribució d’aquestes beques serà de 5 per estudiants
d’Educació Infantil i 5 per estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses – ADE.
2.- Les persones sol·licitants que no hagin estat seleccionades passaran a formar part d’una
llista d’espera per a cobrir el lloc corresponent en cas que es produeixi una vacant.
3.- El nombre d’aquestes beques i la seva dotació es pot modificar si la comissió avaluadora
així ho determina per qüestions que puguin sorgir en el transcurs de la
resolució d’aquests premis.
BASE III. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES SOL·LICITANTS
1.- Estar matriculat/da al 1r curs de qualsevol dels estudis de grau impartits per la Facultat
de Ciències Socials de Manresa (Educació Infanti i ADE) durant el curs 2020/21.
2.- Estar matriculat/da del nombre de crèdits equivalent a un curs complet, tret que no hagi
estat possible per causes imputables a la FUB-UMANRESA (en el cas de persones amb
assignatures convalidades o reconegudes).
3.- Tenir una nota d’accés a la universitat per la via de Batxillerat, igual o superior a 7.
4.- Tenir una nota d’accés a la universitat per la via de CFGS, igual o superior a 8.
5.- Tenir una nota mitjana dels estudis universitaris cursats en anterioritat (no
finalitzats), igual o superior a 7.
6.- No estar en possessió d’un altre títol universitari de grau, llicenciatura o diplomatura.
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BASE IV. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES
La Comissió de beques tindrà en compte:
a) Criteris acadèmics: per als alumnes de nou accés, es té en compte la nota d’accés en
la fase general de les PAU o similars, o bé la nota mitjana de CFGS, segons el cas. La
nota ha de ser igual o superior a 7 per alumnes d’accés per la via de batxillerat, de 8
per alumnes d’accés per la via de CFGS i de 7 per alumnes que han cursat estudis
universitaris amb anterioritat.
b) Criteris físics: en cas que els sol·licitants es trobin en igualtat de condicions quant als
criteris econòmics i acadèmics, es beneficiarà la persona amb discapacitat.
La concessió d’aquesta beca és incompatible amb qualsevol beca pròpia del Campus Manresa
de la UVic-UCC.
Si s’ha atorgat alguna beca o premi amb fons del Campus Manresa de la UVic-UCC abans o
després de la resolució d’aquest, l’estudiant haurà d’escollir quin dels ajuts accepta i a quin
renuncia.
BASE VI. COMISSIÓ DE BEQUES
La Comissió de Beques, que resoldrà l’atorgament de les beques a partir de les sol·licituds
presentades, estarà formada pel Vicerector/a del Campus Manresa, pels Deganats, un
representant del CFGS, , el/la director/a economicofinancer, el/la responsable de Gestió
acadèmica i l’assessor/a jurídic de la FUB-UMANRESA, que actuarà com a Secretari. Les
resolucions adoptades seran comunicades a les persones sol·licitants en el termini màxim
d’una setmana des de la data de la reunió de la Comissió a través del correu electrònic
facilitat en la sol·licitud presentada.
BASE VII. DOCUMENTACIÓ.
La sol·licitud normalitzada de beca es pot presentar presencialment fins al 26 d’octubre de
2020 al Punt d’Informació de la FUB-UMANRESA o enviar-la per correu certificat indicant
a l’atenció de Punt Informació a l’adreça / Av. Universitària, 4-6 - 08242 Manresa
(Barcelona).
La presentació de la sol·licitud implica que l’estudiant coneix i accepta la normativa que
regeix la concessió d’aquesta beca i que autoritza al Campus Manresa de la UVic-UCC a
verificar les dades necessàries amb altres institucions per resoldre aquesta convocatòria.
En cas de necessitar qualsevol aclariment o haver de lliurar documentació complementària
pendent, ho podeu fer contactant amb el Punt d’Informació per correu electrònic a
beques@umanresa.cat o bé a través del telèfon 93 8774179.
La FUB-UMANRESA es reserva el dret de sol·licitar qualsevol altre tipus d’informació o
documentació que cregui oportuna així com tenir una entrevista personal amb la persona
sol·licitant. L’adjudicació de la beca podrà ser revocada en el cas que es descobreixi que en
la sol·licitud hi ha hagut ocultació, falsejament, alteració de dades.
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