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BEQUES UVic–UCC 

AL TALENT EDUCATIU 

 

1. Objectiu 

Les Beques UVIC-UCC al Talent Educatiu són una iniciativa que s’inscriu en el programa de Millora i 

Innovació en la Formació de Mestres (MIF) impulsat pel Departament d’Ensenyament i pel 

Departament d’Economia i Coneixement del Govern de la Generalitat, amb el suport de totes les 

Universitats catalanes que intervenen en la formació dels futurs mestres de Catalunya. 

Aquestes beques tenen com a objectiu la captació d’estudiants de perfil acadèmic alt amb vocació 

d’educadors per als graus de Mestre d’Educació Infantil i de Mestre d’Educació Primària que imparteix 

la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. 

Amb la implementació d’aquest programa específic de beques la Universitat de Vic / Universitat Central 

de Catalunya vol facilitar una formació de qualitat a aquelles persones amb aptituds i actituds 

especialment idònies per a la professió de mestre que tinguin necessitat d’un suport econòmic, per tal 

que es puguin dedicar plenament a l’estudi i a les pràctiques formatives.  

 

2. Persones beneficiàries  

Persones que vulguin iniciar estudis universitaris dels graus de Mestre d’Educació Infantil (MEI) i de 

Mestre d’Educació Primària (MEP) en el curs 14-15, excepte els estudiants que optin per començar el 

doble grau de MEI i MEP – Pla de millora. 

 

3. Requisits 

 

3.1. Requisits Generals 

 

- Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas d’estudiants no 

comunitaris, s’aplica el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei 

orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 

social. En el cas d’estudiants que no tenen la nacionalitat Espanyola, es requereix que l’estudiant o 

les persones que el /la sustenten hagin treballat a Espanya l’any 2013. 

 

- Acceptar el compromís de tenir una dedicació completa a l’estudi durant el temps de la beca. 

 

- Acceptar el compromís de participar en una activitat de voluntariat institucional en el terreny 

socioeducatiu. 
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- Comprometre’s a presentar sol·licitud de beca del Ministeri d’Educació en el curs 2014-2015. 

 

3.2.  Requisits Acadèmics 

 

- Comprometre’s a triar la UVIC-UCC com primera opció en el procés de preinscripció universitària 

del curs 14-15. 

- Acreditar algun dels requisits acadèmics següents:  

 

a. Tenir una nota mitjana del tram del Batxillerat cursat igual o superior a Notable 7. 

b. Tenir una nota del tram del CFGS cursat igual o superior a Notable 8 

c. Tenir una nota mitjana dels estudis universitaris cursats en anterioritat igual o superior a 

Notable 7. 

- Matricular-se de la totalitat de les assignatures del primer curs, equivalents a 60 crèdits. En cas de 

matricular-se d’un nombre inferior de crèdits, s’ha d’aportar una acreditació del centre que 

justifiqui que s’ha matriculat del nombre màxim de crèdits d’acord amb l’organització 

administrativa del centre. No es pot acollir aquest supòsit l’alumnat que, per raó del seu rendiment 

acadèmic en els cursos anteriors, no s’hagi pogut matricular del nombre de crèdits previstos. 

 

- Les beques es podran mantenir durant els tres cursos següents, fins a la finalització dels estudis, 

sempre que l’estudiant becat hagi superat el curs anterior complet amb una nota mitjana de 7 o 

superior. En casos justificats (per malaltia o altres causes de força major) es podrà mantenir la beca 

malgrat que no s’hagi complert aquesta condició. 

 

3.3.  Requisits Econòmics 

No es poden superar els següents llindars de renda familiar disponible: 

 Famílies d’un membre:  14.900,00 euros 

 Família de dos membres:  25.294,00 euros 

Família de tres membres:  34.332,00 euros 

Família de quatre membres:   40.773,00 euros 

Família de cinc membres:  45.572,00 euros 

Família de sis membres:  49.195,00 euros 

Família de set membres:  52.780,00 euros 

 

3.3.1 A l’efecte d’aquesta convocatòria, són membres computables de la unitat familiar, el pare i la 

mare, o el tutor legal, si escau; la persona sol·licitant; els germans solters menors de 25 anys que 

convisquin al domicili familiar a 31 de desembre de 2013, o els de més edat quan es tracti de disminuïts 

físics, psíquics o sensorials, així com els ascendents dels pares quan resideixin al mateix domicili. 
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En cas de persones sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es consideren 

membres computables el o la cònjuge o, si escau, la persona al qual estigui unida en una anàloga 

relació, així com els fills o filles, si n’hi ha. 

 

En cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considera membre computable aquell que 

no convisqui amb la persona sol·licitant de la beca. Això no obstant, té la consideració de membre 

computable, si escau, el nou o la nova cònjuge o la persona unida per una anàloga relació, les rendes i 

el patrimoni del qual s’inclouen en el còmput de la renda i el patrimoni familiar. 

 

En el cas que l’estudiant és declari independent (unitat familiar d’un membre), ha de justificar 

fefaentment aquesta condició mitjançant documents que ho demostri: 

 

• Mitjans econòmics, el sol·licitant haurà de demostrar que té uns ingressos no inferiors al salari 

mínim interprofessional establert pel Ministeri de Treball i Immigració per l’any 2012 en el Real 

Decreto 1888/2011 de 30 de desembre (BOE nº 315) que són de 641,40 euros/mes, essent el 

còmput anual no inferior a 8.979,60 euros anuals. En cas contrari s’entendrà que la independència 

no està provada i la beca serà denegada. 

• Personal: la titularitat del seu domicili familiar (lloguer o propietat) corresponent a l’any 2013. 

 

En el cas que no es justifiqui la sol·licitud serà objecte de denegació. 

3.3.2 La renda familiar a efectes de la beca s’obté per agregació de les rendes de l’exercici 2013 de cada 

un dels membres computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos. 

Per la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per a 

l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedeix de manera següent: 

 

    Base imponible general   

+    Base imponible de l’estalvi  

- Saldo net negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials d’exercicis anteriors a 2011. 
- Saldo net negatiu dels rendiments de capital mobiliari del 2009, 2010 i 2011. 
- Quota resultant de l’autoliquidació 
      _______________________ 

      RENDA NETA 

 

 

4. Quantia de la Beca 

Es convoquen 10 beques, ampliables, pel curs 2014-2015.  

En el cas que el nombre de sol·licituds presentades que compleixin els requisits de les beques sigui 

superior, es seleccionaran aquells sol·licitants que presentin els millors expedients acadèmics.  
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La dotació de la beca consisteix en un descompte del 40% de la matrícula, exceptuant les taxes 

acadèmiques i les assegurances que aniran a càrrec de l’estudiant. 

El nombre de 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’aquestes beques. 

 

5. Pagament de la beca 

La beca es farà efectiva en el moment de formalitzar la matrícula, en forma de descompte. 

 

6. Règim de la beca 

La resolució de la beca és pel curs 2014-2015 i es podrà mantenir durant els tres cursos següents, fins a 

la finalització dels estudis, sempre i quan l’estudiant reuneixi els requisits establerts en el punt 3.2 

d’aquesta convocatòria. 

 

7. Sol·licituds 

Els impresos de sol·licitud normalitzats es podran obtenir a la pàgina web :  www.uvic.cat/beques   en 

els terminis establerts en la present convocatòria. 

La documentació que cal adjuntar a l’imprès degudament omplert és la següent: 

- Certificat acadèmic que acrediti la nota mitjana exigida del tram de l’estudi d’accés a la universitat. 
- Acreditar que han sol·licitat plaça pels graus de MEI o MEP de la UVIC-UCC com a primera 

preferència en la convocatòria de Preinscripció de Juny 2014. 
- Fotocòpia del document identificatiu (dni, nie...)  del sol·licitant. 
- Fotocòpia del ccc (codi compte client). El sol·licitant n’ha de ser titular o cotitular. 
- Fotocòpia de la declaració de renda realitzada per tots els membres de la unitat familiar de l’any 

2012 o certificats d’ingressos i retencions expedits per Hisenda Tributària. 
- En el cas que l’estudiant al·legui independència econòmica haurà de presentar la documentació que 

consta en l’apartat 3.3.1. 
- Breu escrit de presentació personal i de justificació de la sol·licitud, que aporti testimonis i 

evidències de la vocació educadora de la persona sol·licitant. 
- Fotocòpia de qualsevol altra documentació necessària per a la justificació de la situació acadèmica, 

econòmica o personal al·legada pel sol·licitant. 
 

La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes bases. 
 

 
8. Termini de presentació de sol·licituds 

La sol·licitud degudament omplerta, juntament amb la documentació requerida, s’ha de presentar a 

l’Àrea de Gestió Acadèmica del 9 al 20 de juny (ambdós inclosos) dins l’horari d’atenció a l’estudiant. 
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En el cas que s’ofereixin places de nou accés a la convocatòria de Preinscripció de setembre 2014 i 

quedin beques per concedir, es procedirà a obrir una nova convocatòria de Beques al Talent Educatiu el 

mes d’octubre de 2014. 

 

9. Comissió de selecció 

La Comissió de Selecció estarà formada per: 

- President: Vicerector/a d’Ordenació Acadèmica i Professorat. 
- Vicepresident: Degà/na de la FETCH 
- Vocals: Coordinador/a del grau de MEI i MEP 
- Secretària: tècnic/a de la Secció de Beques de la UVic-UCC 

 

En l’estudi de les sol·licituds es tindrà en compte: 

• L’expedient acadèmic del sol·licitant en la data de resolució d’aquesta beca.  

• La situació econòmica familiar. 

• La situació social/personal del sol·licitant. 

• Si l’estudiant té una disminució legalment reconeguda. 

• La vocació educadora exposada pel sol·licitant. 

• Que l’estudiant s’hagi presentat a la fase específica per pujar la nota d’accés a la universitat.  
 

Funcions de la Comissió de Selecció 

o Comprovar que la persona sol·licitant reuneix els requisits exigits i que la seva documentació 
s’ajusta al que disposen aquestes bases. 

o Ordenar les sol·licituds en funció dels mèrits justificats per cada sol·licitant. 
o Proposar la concessió o denegació de les beques fins al límit de crèdit pressupostari disponible per 

a aquesta finalitat. 
o En cas de que la comissió valori que no hi ha un número suficient de candidats que compleixin 

criteris, es reserva el dret d’anul·lar la convocatòria. 
 

La Comissió de Selecció pot aplicar altres criteris de selecció per assegurar la correcta inversió dels 

recursos pressupostaris que s’hi destinen. 

10. Resolució 

La resolució de la convocatòria es farà pública el dia 26 de juny de 2014 mitjançant la publicació del 

llistat en la pàgina web de la UVic–UCC. 
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11. Incompatibilitats 

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

 

12. Revocació de la beca 

 

La Comissió de selecció revocarà la beca si es produeix qualsevol de les circumstàncies següents: 

1- Ocultament o falsificació de dades. 

2- Baixa total o parcial de l’estudiant a la UVic-UCC abans del tancament del curs acadèmic 

2014-2015 i dels cursos següents en el supòsit de renovació de la beca. 

3- Incompliment d’alguns dels compromisos establerts en els requisits de la sol·licitud. 


