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INTRODUCCIÓ
La Fundació Nous Cims posa en marxa un programa de beques amb la finalitat de facilitar l’accés
a l’estudi i el desenvolupament d’itineraris formatius per a joves. Volem facilitar 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.
Una beca de Nous Cims és una gran oportunitat per tal d’estudiar allò que un realment desitja,
i així fer un pas endavant cap a una futura inserció laboral .Creiem que la teva vida pot canviar
gràcies al nou camí i oportunitat que se’t presenta. Però aquesta oportunitat comporta un
compromís.
Un compromís en primer lloc amb tu mateix i amb la decisió que has pres de continuar
estudiant. Un compromís amb les persones i institucions que t’estan donant suport per a que
això sigui possible. I un compromís moral de retorn en el futur.
Des de Nous Cims et demanarem que responguis a la beca acomplint amb les obligacions que
tindràs com a estudiant. Assistint a classe, fent les pràctiques, entregant els treballs a temps,
estudiant i buscant el suport necessari si et cal, per a poder aprovar els exàmens i les
assignatures.
Des de Nous Cims et demanarem també que comptis amb l’entitat social que ara t’acompanya
per a continuar avançant en el teu itinerari formatiu, que els mantinguis informats dels teus
avenços i també de les teves dificultats
Però l’acceptació d’aquesta beca, comporta un compromís que va més enllà de l’esforç per
aconseguir uns resultats acadèmics positius i un itinerari formatiu complert. Desitgem que en el
futur puguis retornar aquesta oportunitat a un altre jove amb necessitats. Aquest retorn no ha
ser econòmic, sinó social, ja sigui a través d’oferir-te i col·laborar amb una entitat social, ser
d’utilitat per a l’escola a on has estudiat o, qui sap, becar a un altre alumne amb el pas dels anys.
Per això des de Nous Cims et demanarem que pensis com pots retornar ara o en un futur aquesta
oportunitat que se t’ofereix a un altre jove o a la societat.

Estàs disposat a assumir aquest compromís? Ets un jove que té ganes de tirar endavant i formarse? Tens clar què vols estudiar i per què? Vols comprometre’t amb tu i amb els altres?
Si creus que ets mereixedor d’una beca de la Fundació Nous Cims explica’ns-ho en aquesta carta
responent a les preguntes que et plantegem. No dubtis en explicar tot allò que tu creguis
important. Volem conèixer una mica qui ets, que et mou i quin recorregut has fet fins a dia d’avui
i com t’imagines el teu futur.
Gràcies pel teu temps

1.- Quins estudis vols fer i quina és la raó per la qual has escollit cursar aquests
estudis?

2.- A on vols cursar aquests estudis? Quina és la raó per la qual has escollit aquesta
escola o centre formatiu?

3.- Quins altres centres o escoles has valorat abans de decidir-te?

4.- De què t’agradaria treballar? Quin tipus de feina voldries fer?

5.- Quines de les teves habilitats i capacitats personals que tens creus que et podran
ajudar a realitzar en el futur aquesta feina? (coneixements, aptituds, experiència,...)

6.- Quins creus que poden ser els principals reptes i obstacles a l’hora de poder
acabar amb èxit els teus estudis?

7.- Com hauràs llegit al principi, rebre aquesta beca comporta assumir una sèrie de
compromisos. Estàs disposat a comprometre’t amb tu mateix per donar la teva
millor versió i convertir-te en un referent positiu pel teu entorn més proper? En cas
que sí, amb que t’ajudarà aquesta beca a partir de l’any vinent?

8.- Per últim, volem que ens expliquis per què creus que mereixes una beca Nous
Cims. Per nosaltres és molt important entendre la teva motivació per aquests
estudis, i per això et demanem de compartir-ho aquí per escrit, però també si vols
pots fer-nos arribar algun altre material teu que recolzi la candidatura a
beques@nouscims.com indicant el teu nom i entitat social amb que estàs vinculat.

SI US PLAU SIGNA AQUEST DOCUMENT PER ACCEPTAR QUE INCLOGUEM LES TEVES DADES
PERSONALS A LA NOSTRA BASE DE DADES

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), us informem que les vostres dades s’inclouen en el fitxer “Candidat@s
y usuari@s becad@s”, el responsable del qual és “Fundació Privada Nous Cims”
Les vostres dades seran tractades amb l'única finalitat de participar en el procés d’anàlisi
d’idoneïtat del perfil com a candidat beneficiari de les beques per a estudis concedides
per l’entitat esmentada. Així com el seguiment acadèmic obtingut en relació amb la beca
concedida.
En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del
DNI, adreçada a: Fundació Privada Nous Cims. – Plaza Europa, 21-23, 08908 L’Hospitalet
de Llobregat, Barcelona.
Llegit aquest text, expresso el meu acord i consentiment a l’ús d’aquestes i altres dades
i informació personal amb la finalitat esmentada.
(signatura)
Nom i cognoms

_________ (lloc)_________________(data)

