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BEQUES TALENT SOCIALS FUB-UMANRESA 

CONVOCATÒRIA 2022-2023 
 

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 incorporació d’estudiants de perfil acadèmic alt que 

vulguin cursar algun dels graus de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVIC-

UCC.  
 
 

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). 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 primer curs.  
 
 

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 2022-2023. 

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). Els crèdits convalidats, adaptats i reconeguts no 

es tindran en compte pel còmput del mínim matriculat de crèdits. La beca cobrirà un màxim 

de 60 ECTS. 

3.- Tenir una nota d’accés a la universitat igual o superior a 8,5.  Per la via de Batxillerat es 

considerarà la nota de batxillerat + PAU fase general. En el cas de via d’accés per CFGS la 

nota mitjana del CFGS. En cap dels dos casos es tindrà en compte la nota de les proves de 

fase específica de la selectivitat. 

4.- No estar en possessió d’un altre títol universitari de grau, llicenciatura o diplomatura. 
 
 

IV. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES 

 

La Comissió de beques tindrà en compte: 

 

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 8,5 en els dos casos.  

La concessió d’aquesta beca és incompatible amb qualsevol beca pròpia de la UVic-UCC. Si 

s’ha atorgat alguna beca o premi amb fons de la UVic-UCC, abans o després de la seva 

resolució, l’estudiant haurà d’escollir quin dels ajuts accepta i a quin renuncia.    
 
 

V. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

 

El procediment de concessió d’aquestes beques serà en el termini màxim d’una setmana des 

de la formalització de la matricula i de la presentació de la sol·licitud de la beca. Les 

resolucions adoptades seran comunicades a les persones sol·licitants a través del correu 

electrònic facilitat en la sol·licitud presentada. 
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La Comissió de Beques, que supervisarà l’atorgament de les beques a partir de les sol·licituds 

presentades, estarà formada pel Vicerector/a del Campus Manresa, l’adjunt/a Direcció 

General, pels Deganats, per l’adjunt/a Vicerectorat del Campus Manresa, el/la Responsable 

dels CFGS, el/la director/a economicofinancer, el/la responsable de gestió de persones, 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. 

 

La Comissió de Beques elaborarà un informe de valoració dels candidats d’acord amb els 

criteris d’atorgament establerts en aquestes bases. 

 

Les resolucions seran comunicades per Gestió Acadèmica directament als sol·licitants de la 

Beca. 

 

 

VI. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ. 
 
 

La sol·licitud i documentació s’ha de lliurar a través del Campus Virtual en l’espai habilitat 

de beques, des del dia següent de fer la matricula i fins al 11 d’octubre de 2022. La 

documentació que requereix la convocatòria s’ha d’adjuntar dins de la mateixa aplicació en 

format PDF en el mateix moment en que es tramita la sol·licitud.  

 

La documentació a lliurar és la següent: 

 

• Sol·licitud normalitzada. 

 

En compliment amb el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament 

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i altra normativa d’aplicació, es podran tractar les 

dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte de la present 

convocatòria en els termes que es determini. Així mateix, la institució, es compromet a no 

aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat diferent que no sigui la 

presentació del servei objecte de la convocatòria de beques i a establir les mesures de 

seguretat 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 de Mesures de Seguretat que continguin dades personals, en el nivell 

que li correspongui. 

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. 

 

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. 

 

En cas de necessitar qualsevol aclariment es pot contactar amb el Punt d’Informació de la 

FUB1 o per correu electrònic a beques@umanresa.cat o bé a través del telèfon 93 8774179.  
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