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PROGRAMA DE BEQUES DE LA FUNDACIÓ NOUS CIMS 

GUIA SOL·LICITUD ONLINE 

Curs 2018/2019 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Des de la Fundació Nous Cims posem en marxa la 6ª edició del  programa de Beques Nous Cims 
amb la finalitat de facilitar l’accés a l’estudi i el desenvolupament d’itineraris formatius de 
joves en risc d’exclusió. 

 

Volem crear oportunitats per tal que joves compromesos amb els seus itineraris formatius i amb 
vocació puguin accedir a la formació que desitgen sense que la seva situació econòmica sigui 
un condicionant determinant.  

 

La sol·licitud de beques es fa a través d’Internet i s’hi pot accedir a través de 
beques.nouscims.com  Aquesta guia  us permetrà conèixer  els documents necessaris que cal 
tenir preparats per realitzar la petició de Beca Nous Cims. Us suggerim que reviseu aquesta 
informació abans de començar la 1ª sol·licitud. 

 

2. SISTEMA DE SOL·LICITUD – com funciona 

 

El procés de sol·licitud es divideix en 5 etapes. Concretament: 

 

1. Registre de dades personals 
2. Valoració educativa 
3. Valoració motivacional 
4. Valoració econòmica 
5. Cost de la beca 

 
PAS 1 – REGISTRE DE DADES PERSONALS 
 

 A- Per tal de garantir la seguretat, confidencialitat i contacte amb cada un dels 
processos iniciats demanem en primer lloc registrar les dades de l’entitat que 
sol·licita la beca, les dades de l’educador o administrador que realitza la sol·licitud  
i finalment les dades identificatives del jove 
 

o  A nivell de dades de l’entitat necessitareu el CIF i l’adreça fiscal.  

 
 B- Si la vostra entitat ja surt registrada a la base de dades, sols haureu d’introduir 

les vostres dades i les del jove.  
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 C- La informació clau que us suggerim tenir preparada abans d’iniciar la sol·licitud 
és: 

 
o Nom i cognoms del jove 
o Data de naixement 
o Dades d’algun document identificatiu (DNI, NIE, passaport,...) 
o Alguna dada de contacte (e-mail, telèfon,...) 
o Informació respecte als estudis finalitzats a dia d’avui 

 

 
PAS 2 – VALORACIÓ EDUCATIVA 
 

 A- Aquest apartat ens permet conèixer quins estudis vol cursar el jove, quin és el 
motiu o motius pel qual selecciona el centre formatiu i informació respecte al seu 
expedient acadèmic. 

 B- La informació clau que us suggerim tenir preparada per aquest pas abans 
d’iniciar la sol·licitud és: 

 

o Expedient acadèmic del jove- notes del darrer trimestre examinat o de 
l’últim títol o examen que dona accés als estudis que vol cursar. Se us 
demanarà adjuntar-ho amb la sol·licitud 

o Informació sobre els estudis que vol cursar el jove. Títol exacte i centre on ho 
vol cursar i per què. 

o Informació sobre els hàbits d’estudis del jove per tal d’entendre millor les 
seves capacitats i competències. 

o  
 

PAS 3 – VALORACIÓ MOTIVACIONAL 
 

 A- Aquest apartat pretén conèixer de primera mà la motivació que mou el jove a 
seleccionar els estudis i el centre formatiu, i la coherència amb el seu itinerari 
formatiu. D’altra banda també persegueix tenir la visió de l’educador/a: 

 B- La informació clau que us suggerim tenir preparada per aquest pas abans 
d’iniciar la sol·licitud és: 

  
o Carta de motivació del jove escrita a mà per tal d’adjuntar-la a la sol·licitud. És 

un punt clau. Si rebem una sol·licitud amb una carta de motivació no escrita 
a mà, o en què detectem que el jove ha estat ajudat en la seva redacció, 
descartarem la sol·licitud. Cal seguir el model de carta definit per Nous Cims  
Aquesta carta ha de respondre als següents punts: 

 
 Raó per la qual el jove escull els estudis 
 Raó per la qual escull el centre formatiu 
 Quins altres centres ha valorat abans de decidir-se 
 Raó per la qual creu que mereix la beca 
 Quines alternatives ha pensat en cas que no se li concedís la beca 

 
o A les entitats se us demanarà un seguit d’informació per conèixer l’evolució 

del jove i el seu perfil 
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PAS 4 – VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

 A- Aquest apartat ens permet conèixer la situació econòmica del jove i la seva 
situació social i familiar. 

 B- La informació clau que us suggerim tenir preparada per aquest pas abans 
d’iniciar la sol·licitud és: 

 

 Informació respecte a la situació familiar del jove.  
 Informació sobre la situació econòmica a nivell familiar (ingressos 

familiars) 
 Informació respecte a qualsevol prestació que pugui rebre el jove 

(import i prestació que rep) 
 Informació respecte a qualsevol activitat laboral que pugui prestar el 

jove (sou brut i temporalitat del contracte) 
 Es demanarà adjuntar qualsevol document que pugui justificar la 

situació econòmica o social del jove que faci necessària la beca  
 A partir d’aquesta edició 2018, el jove becat per Nous Cims ha de 

demanar la Beca de l’Estat. En cas de voler renovar la beca, no 
s’acceptaran sol·licituds en què no s’adjunti la resolució de la Beca de 
l’Estat o una justificació argumentada per la qual el jove no hi ha 
pogut accedir. 

 
 
 

PAS 5 – COST DE LA BECA 
 

 A- Aquest apartat ens permet conèixer l’import total sol·licitat de la beca, i 
entendre millor la necessitat de la mateixa. 
B- La informació clau que us suggerim tenir preparada per aquest pas abans 
d’iniciar la sol·licitud és: 

 
o Import total sol·licitat (matrícula, materials, transports, altres) 
o Cost que podria assumir el jove en % del total sol·licitat 
o Disponibilitat per sol·licitat la beca de l’estat 
o Necessitat de rebre la resolució de la beca en una data concreta, si s’escau  

 

Important: Nous Cims beca només materials associats als estudis del jove. No 
incloem materials fungibles com llibretes, bolis o d’altres elements com 
fotocòpies.  

 

 C- Excepcionalment es podrà becar la compra d’un ordinador portàtil en cas que el 
Comitè de Beques valori que és pertinent i d’absoluta necessitat pels estudis pels 
quals el jove demana la beca. 
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ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS 
 

 Procés de sol·licitud. La inscripció de la beca es pot anar desant, és a dir, no cal 
acabar-lo d’una sola vegada un cop iniciada la sessió. D’aquesta manera podreu 
editar i modificar la informació tants cops com sigui necessari abans d’enviar la 
inscripció definitiva. 

 Documentació necessària. No totes les dades són obligatòries, però hi ha una 
sèrie de documents esmentats anteriorment que són necessaris. Les sol·licituds 
que no vinguin acompanyades de la carta de motivació del joves i l’expedient 
acadèmic o equivalent (darreres notes) no seran sotmeses a avaluació per part del 
comitè de beques.  

 Sol·licitud d’entrevista. Paral·lelament al procés d’inscripció online, tots els joves 
que demanin beca per 1r any hauran de realitzar una entrevista amb un equip de 
Nous Cims. Aquesta entrevista durarà entre 10 i 15 minuts i ens permetrà 
entendre millor alguns aspectes de la sol·licitud i la  situació del jove.  

 Expedient acadèmic. L’assignació de la beca està supeditada en últim cas als 
resultats acadèmics del jove. No aprovar pot comportar la revocació de la beca. 
 

 

3. SISTEMA DE SOL·LICITUD - procediment i estats 

 

Un cop enviada la sol·licitud, Nous Cims validarà que la documentació és correcte, i rebreu un e-
mail informant-vos d’aquest procés. A partir d’aquí s’iniciarà l’etapa de valoració per tal  el Comitè 
de Beques Nous Cims aprovi o denegui les beques. També s’us facilitarà una graella de 
disponibilitats per tal de realitzar una entrevista presencial del jove amb un equip de Nous Cims. Un 
cop resolta la beca, rebreu un e-mail comunicant-vos la resolució. 

 

Si la resolució és positiva, la beca s’ha aprovat, i se us demanarà que confirmeu el centre i estudis 
on el jova ha estat admès així com els costos finals. Nous Cims procedirà aleshores a revisar 
aquests imports i fer la confirmació definitiva de la beca.  

 

A la home de la plataforma web de sol·licituds trobareu informació sobre l’estat en que es troba la  
l’expedient de beca en cada moment:  

 

Esborrany Encara no heu enviat la sol·licitud a Nous Cims 

Sol·licitada La sol·licitud ha estat enviada i falta que Nous Cims revisi que es correcte 

Validada Nous Cims ha revisat la sol·licitud i l’ha passat al seu Comitè de beques per a 
ser valorada 

Valorada La beca està en procés de ser valorada pel comitè 

Aprovada La beca ha estat aprovada. Per a poder fer una assignació definitiva falta que 
confirmeu admissió i imports.  

Denegada  La beca ha estat denegada 

Confirmada Nous Cims ha confirmat definitivament els imports de la beca i la seva 
assignació.  
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4. SISTEMA DE SOL·LICITUD – terminis 

 

La pàgina web d’inscripcions estarà operativa des del dijous 26 d’abril a beques.nouscims.com  
També hi podreu accedir mitjançant la web de Nous Cims www.nouscims.com 

 

Nous Cims té sis períodes de sol·licitud de beques oberts pel curs 2018/2019. Cada un dels 
candidats pot ser presentat tant sols a una d’aquestes convocatòries. El número de convocatòria 
en que es presentin no determina les possibilitat d’obtenir una beca. Ara bé, recomanem quan 
sigui possible, presentar-se a les convocatòries inicials per a poder tenir una resposta abans en 
el temps i facilitar així la presa de decisions del jove i la gestió administrativa i de pagaments:   

 

 

 Dates per presentar sol·licituts Data de resposta 

1ª convocatòria Del 26 d’abril al 15 de maig  22 de maig  

2ª convocatòria Del 16 de maig al 31 de maig 5 de juny 

3ª convocatòria Del 1 de juny al 21 de juny 28 de juny 

4ª convocatòria Del 22 de juny al 12 de juliol 19 de juliol 

5ª convocatòria Del 20 de juliol al 4 de setembre 11 de setembre 

6ª convocatòria Del 12 de setembre al 2 d’octubre 9 d’octubre 

 

Es considerarà que correspon a una convocatòria tota sol·licitud feta i enviada abans de la 
finalització del termini.  

 

En el cas en que hi haguessin moltes sol·licituds dintre d’una mateixa convocatòria, Nous Cims 
es reserva el dret de passar una sol·licitud a la següent convocatòria i per tant donar resposta 
en el següent termini sempre i quan aquest retard no impedeixi que el jove pugui dur a terme 
el seu itinerari.  

 

En el cas de que per raons del calendari de la sol·licitud o matrícula calgués rebre una resposta 
abans d’una determinada data s’hauria de fer constar a la sol·licitud.  

 

Fora d’aquests períodes fixats, la sol·licitud de beques restarà tancada però us podeu adreçar 
a beques@nouscims.com per a casos excepcionals o qualsevol altra informació.  
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PER A MÉS INFORMACIÓ:  

Si teniu qualsevol qüestió, requeriu informació addicional  o esteu interessats en donar-vos 
d’alta com a entitat de la xarxa de beques Nous Cims no dubteu a posar-vos en contacte amb: 
 

beques@nouscims.com 

tf: 93 401 03 03 
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