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Bases de la convocatòria del Programa d’ajuts a l’estudi
ESIMar-UPF
Curs acadèmic 2021-2022

L’Escola Superior d’Infermeria del Mar, centre adscrit a la universitat Pompeu Fabra
disposa d’un programa propi de beques anomenat “Programa d’ajuts a l’estudi” d’acord
a les bases que es descriuen a continuació.

1. Àmbit d’aplicació
El Programa d’ajuts a l’estudi de l’Escola Superior d’Infemeria del Mar, centre adscrit a
la Universitat Pompeu Fabra (d’ara endavant ESIMar-UPF), cobreix la formació del Grau
en Infermeria que imparteix la mateixa institució.
Aquests ajuts estan adreçats a:

1.1. Modalitat A
Estudiantat de 3r i 4t curs de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar-UPF matriculats a
l’ensenyament oficial del Grau en Infermeria amb una antiguitat mínima a l’ESIMar-UPF
de, com a mínim, un curs acadèmic i amb un bon rendiment acadèmic (veure apartat
5.1.3).
Els estudiants que compleixin aquest criteri, a més han de tenir:
●

Un nivell de renda familiar durant el 2020 per sota del llindar 5 establert en
aquesta convocatòria, segons taula annexa, o

●

Dificultats econòmiques com a resultat d’una situació sobrevinguda durant el
darrer trimestre de l’any 2020 i durant l’any 2021, que afecti de manera greu a
l’economia familiar.

1.2. Modalitat B
Estudiantat de qualsevol curs de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar-UPF matriculat
en l’ensenyament oficial de Grau en Infermeria amb una baixa mèdica acreditada de
llarga durada (més de 3 mesos) durant el curs 2020-2021 que li hagi impedit cursar la
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totalitat dels crèdits d’una o més assignatures. En aquests casos, l’ajuda estarà subjecta
al nombre de crèdits que no s’hagin pogut cursar.
Queden exclosos els programes de máster i postgrau així com la formació continuada
realitzada íntegrament a l’ESIMar-UPF o en col.laboració amb altres institucions.

2. Altres consideracions d'aplicació
2.1 Aquesta ajuda és incompatible amb cap altre ajut públic o privat per a la mateixa
finalitat, concepte o curs acadèmic, llevat de la beca general i de la beca ACA.
2.2. Aquests ajuts es podran atorgar només una vegada, a excepció dels casos en que
la comissió de selecció consideri que s’ha produït una nova situació sobrevinguda. En
qualsevol cas, es prioritzaran les sol·licituds que no hagin gaudit del programa d’ajuts a
l’estudi ESIMar-UPF amb anterioritat.
2.3 Queden excloses d’aquesta convocatòria les persones sol·licitants en les que la
situació sobrevinguda hagi estat causada per decisions individuals i voluntàries, com pot
ser l’emancipació de l’estudiant de la residència familiar.

3. Finançament
La dotació inicial del programa d’ajuts a l’estudi de l’ESIMar-UPF per al curs acadèmic
2021-2022 serà de 17.000 €. Aquest import es distribuirà en funció de la puntuació
obtinguda per les persones sol·licitants segons els criteris d’avaluació fins a finalitzar la
disponibilitat pressupostària del present programa.
En cas de no reunir els requisits aquest programa podrà quedar desert.

4. Modalitat de l’ajut
La modalitat de l’ajut serà econòmic per tal que el sol·licitant pugui cobrir part del cost
dels crèdits matriculats.
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5. Requisits de les persones sol·licitants
Les persones sol·licitants que vulguin optar a aquests ajuts han de complir els requisits
següents:
5.1. Modalitat A
5.1.1 Cursar tercer o quart curs de l’estudi oficial de Grau en Infermeria a l’Escola
Superior d’Infermeria del Mar-UPF el curs acadèmic 2021-22 i tenir almenys un
curs acadèmic d’antiguitat a l’Escola en el moment de la sol·licitud.
5.1.2 Matricular el curs acadèmic 2021‐2022 a curs complet, o com a mínim 30
crèdits ( nombre de crèdits exigit per obtenir una beca a temps parcial en la
convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2021‐2022 per
a estudiants universitaris).
5.1.3 Haver superat la totalitat dels crèdits matriculats els cursos anteriors al
2021-22 i haver obtingut una nota mitjana de l’expedient igual o superior a 7.
5.1.4. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea i acreditar la
residència a l’Estat espanyol com a mínim des de fa un any. Els estrangers no
comunitaris hauran d’acreditar la condició de residència de llarga durada.
5.1.5 Estar al corrent dels pagaments dels imports de la matrícula dels cursos
anteriors al curs per al qual se sol·licita l’ajut.
5.1.6 Acreditar que la seva situació econòmica durant el darrer exercici fiscal
justifica la sol·licitud de l’ajut.
5.1.7 Tenir un expedient acadèmic sense cap sanció disciplinària.
5.1.8 Estar en possessió d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic per al qual
se sol·licita l’ajut a l’estudi no impedeix a la persona presentar-se al mateix però
comporta una penalització en els mèrits.
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5.2. Modalitat B
5.2.1 Cursar segon, tercer o quart curs de l’estudi oficial de Grau en Infermeria
a l’Escola Superior d’Infermeria del Mar-UPF en el curs acadèmic 2021-22 i tenir
almenys un curs acadèmic d’antiguitat a l’Escola en el moment de la sol·licitud.
5.2.2. L’ajuda de la modalitat B està subjecta al nombre de crèdits que l’estudiant
no ha pogut cursar en el curs 2020-21 per qüestions de salut i que ha de tornar
a matricular en el curs 2021-22 en la seva totalitat.
5.2.3. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea i acreditar la
residència a l’Estat espanyol com a mínim des de fa un any. Els estrangers no
comunitaris hauran d’acreditar la condició de residència de llarga durada.
5.2.4. No estar en possessió o no reunir els requisits per a l’obtenció d’un títol
oficial del mateix nivell acadèmic per al qual se sol·licita l’ajut a l’estudi.
5.2.5. Estar al corrent dels pagaments dels imports de la matrícula dels cursos
anteriors al curs per al qual se sol·licita l’ajut.
5.2.6. Acreditar una baixa mèdica de llarga durada (més de 3 mesos) durant el
curs 2020-2021 que li hagi impedit seguir el curs amb normalitat.
5.2.7. Tenir un expedient acadèmic sense cap sanció disciplinària.
5.3. Consideracions a tenir en compte per part de les persones sol·licitants d’ambdues
modalitats
5.3.1 El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no
implicarà necessàriament la concessió de l’ajut, el qual està subjecte a les
disponibilitats pressupostàries.
5.3.2 Si l’estudiant causa baixa durant el curs 2021-22 es compromet a retornar
la part proporcional de l’ajut.
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6. Sol·licitud
6.1. L’estudiantat que vulgui optar a aquests ajuts ha de sol·licitar-ho de l’1 al 27 de
setembre del 2021.

6.2. La convocatòria, que inclourà el formulari de sol·licitud corresponent, es publicarà
a la pàgina web de l’ESIMar-UPF i caldrà presentar-la de forma telemàtica mitjançant la
tasca que es crearà a l’apartat “Secretaria Grau” del Moodle dins el termini establert.
No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini, ni sense tota la documentació
corresponent.

7. Documentació
7.1. Les persones sol·licitants de la modalitat A d’aquesta convocatòria han d’aportar
necessàriament la documentació següent:
●

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar.
S’entendrà per unitat familiar el que estableix l’article 14 del Reial decret
1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajuts
a l’estudi personalitzades.

●

Certificat de convivència del Padró Municipal d’Habitants que correspongui.

●

Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat
familiar majors de 16 anys durant l’any 2020: Declaració de la renda de l’any
2020, certificat d’imputacions en cas de no haver-la realitzat o altres documents
acreditatius.

●

Documentació acreditativa suficient de la situació econòmica sobrevinguda
durant l’any de la presentació de la sol·licitud de l’ajut: certificat de defunció o
invalidesa d’algun dels sustentadors de la unitat familiar, certificats mèdics o
altres documents segons correspongui.

●

Si la persona sol·licitant va ser beneficiària de beca general del MECD durant el
curs 2020-21, caldrà aportar còpia de la credencial corresponent. En cas de
denegació, còpia de la notificació de denegació de beca general.

●

Escrit original de la persona candidata on descrigui la seva situació personal,
familiar i econòmica referida a la documentació aportada i exposi les motivacions
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per a sol·licitar l’ajut. Per a elaborar l’escrit el/la sol.licitant es podrà basar en els
criteris d’avaluació de l’autoinforme (veure annexe 2).
●

Títol o resguard del títol d’estudis previs cursats del mateix nivell acadèmic pel
qual s’està demanant l’ajut, en cas de disposar-ne.

●

Expedient acadèmic personal original que acrediti les assignatures matriculades
i superades fins el moment de la sol·licitud i on consti la nota mitjana del seu
expedient.

7.2. Les persones sol·licitants de la modalitat B

han d’aportar necessàriament la

documentació següent:
●

Documentació acreditativa d’una baixa mèdica de llarga durada (més de 3
mesos) durant el curs 2020-2021 que li hagi impedit seguir el curs amb
normalitat.

●

Expedient acadèmic personal original que acrediti les assignatures que no s’han
pogut cursar en el curs precedent a la sol·licitud de l’ajut.

●

Escrit original de la persona candidata on descrigui la seva situació personal i
econòmica referida a la documentació aportada i exposi les motivacions per a
sol·licitar l’ajut. Per a elaborar l’escrit el/la sol.licitant es podrà basar en els criteris
d’avaluació de l’autoinforme (veure annexe 2).

7.3 Potestativament, les persones sol·licitants poden aportar informes dels Serveis
Socials justificant la situació sobrevinguda, o qualsevol altre document que considerin
oportú.

8. Procediment de selecció
8.1. Les sol·licituds presentades seran analitzades per una comissió de selecció
constituïda a l’efecte i que tindrà la composició següent:
−

El Comissionat per a l’estratègia del grup UPF

−

L’Adjunta a Gerència del Parc de Salut Mar responsable de l’Àrea de
Transparència i Responsabilitat Social Corporativa

−

La Directora del Campus Universitari Mar
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−

La Directora d’infermeria del PSMAR

−

La Cap de la secció de títols i ajuts a l’estudi del servei de gestió acadèmica de
la UPF

−

La Directora de l’ESIMar-UPF

−

El Cap d’administració de l’ESIMar-UPF

−

Una persona representant de l’estudiantat del Grau en Infermeria

−

La Cap de gestió acadèmica de l’ESIMar-UPF, que actuarà com a secretària de
la Comissió

8.2. La Comissió de selecció podrà requerir l’assessorament de tècnics especialistes.
8.3. La Comissió de selecció establirà un ordre de prioritat de les sol·licituds atenent els
requisits establerts al punt 5 d’aquesta convocatòria.
8.4. La Comissió de selecció resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de tres mesos
des de la data límit de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense
resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
8.5. La resolució es notificarà per mitjà de la web de l’ESIMar-UPF. La resolució indicarà
NIF/NIE de l’estudiant, import concedit o motiu de denegació de la sol·licitud, segons
correspongui.
8.6. Contra la resolució de la Comissió de selecció la persona interessada podrà
presentar una instància a la secretaria de l’ESIMar-UPF sol·licitant la revisió de la
resolució en un termini de 15 dies a partir de la data de publicació de la resolució.

9. Incompatibilitats
Aquesta ajuda és incompatible amb cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat,
concepte o curs acadèmic, llevat de la beca general i de la beca ACA.

10. Autorització per a l’obtenció de dades
La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a l’ESIMar-UPF a
obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels membres
computables de la unitat familiar amb els organismes públics, universitats o centres
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d’estudis d’ensenyament superior, que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de
resoldre el procediment.

11. Comunicació amb les persones sol·licitants
La comunicació amb les persones sol·licitants es farà únicament mitjançant l’adreça de
correu electrònic institucional de l’ESIMar que les persones interessades han de fer
constar a la sol·licitud.

12. Compromís de la persona becada
Les persones que obtinguin una beca es comprometen a demostrar un nivell de
participació activa en el desenvolupament de les activitats del Grau en Infermeria així
com una col.laboració, en cas que sigui requerit, en activitats de recolzament a la
formació o institució (reunions internes de comissions de treball, activitats de millora del
Grau i contribuir a l’acollida i la integració d’estudiants internacionals durant els primers
dies de la seva estada a l’Escola).
13. Revocació de l’ajut
La Comissió de selecció podrà revocar l’ajut en cas de comprovar que s’han falsejat les
dades o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquesta convocatòria. En cas de
frau, s’obrirà expedient de revocació que pot concloure amb l’obligació de reintegrar tot
l’import de l’ajut i la persona interessada quedarà subjecte a comissió disciplinària,
segons normativa vigent.

14. Disposició addicional primera
Es faculta la Comissió de selecció per decidir sobre aquelles qüestions que no es troben
previstes en aquesta convocatòria.
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15. Annexes
15.1 Llindars de renda familiar per a la convocatòria del Programa d’ajuts a l’estudi
ESIMar-UPF. Curs acadèmic 2021-2022.

LLINDARS RENDA FAMILIAR CONVOCATÒRIA PROGRAMA D’AJUTS A
L’ESTUDI ESIMAR - UPF. CURS ACADÈMIC 2021-2022
LLINDAR 1
Família d'1 membre
Família de 2
membres
Família de 3
membres
Família de 4
membres
Família de 5
membres
Família de 6
membres
Família de 7
membres
Família de 8
membres

LLINDAR
2

LLINDAR
3

LLINDAR
4

LLINDAR
5

5.657

12.755

19.854

20.511

21.168

10.917

22.404

33.891

35.012

36.134

15.909

30.956

46.002

47.524

49.046

20.864

37.748

54.632

56.439

58.247

25.809

43.436

61.062

63.083

65.103

30.645

48.281

65.918

68.099

70.280

35.370

53.045

70.719

73.060

75.401

39.990

57.745

75.500

77.999

80.498
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15.2 Criteris d’avaluació de l’autoinforme
L’autoinforme ha d’incloure les raons per les que la persona opta a la beca i un llistat
dels mèrits o aspectes destacats contrastables.
De l’autoinforme d’avaluarà:
-

-

-

Comunicació escrita:
- Claredat en la comunicació i compliment de les normes sintàctiques i
gramaticals
- Estructura i organització de la informació proporcionada
Judici crític
- Capacitat reflexiva
Presa de decisions
- Coherència amb els valors que el/la mouen
- Proposta d’implicacions a la pràctica de la concessió de la beca
Adequació del contingut
- La persona sol·licitant inclou en la seva exposició els apartats que es
requereixen de manera clara i justificada
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