PREGUNTES FREQÜENTS

Molt més que una beca...
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SOL·LICITUD
Si presento una renovació de beca, haig de fer el mateix procediment que la primera
vegada?
Quan facis la sol·licitud has de marcar que es tracta d’una renovació i s’haurà de carregar
la informació del jove de l’any passat. Per tant, només et demanarà unes dades bàsiques
de valoració i hauràs d’adjuntar un altre model de carta de motivació.

Quina documentació necessito per tramitar la sol·licitud de beca?
Hauràs d’adjuntar:
-

Carta de motivació escrita a mà pel jove
LOPD signada pel jove (últim full de la carta de motivació)
Expedient acadèmic o últimes notes
Informe social o declaració de la renda (recomanable)

Si m’he equivocat en alguna dada emplenant el formulari, què puc fer?
Si has de modificar alguna dada, has de contactar a: beques@nouscims.com indicant
nom i cognoms del jove i l’errada. A continuació, canviarem l’estat de la beca a Esborrany
per a que pugueu modificar el que sigui necessari.

Puc demanar beca per un jove sense papers?
Sí, es pot sol·licitar la beca, independentment que el jove tingui la documentació en regla
o no. De fet, és una de les preguntes que surten a la sol·licitud de la mateixa.

VALIDACIONS
L’entrevista és obligatòria?
Sí, és imprescindible per a la concessió de beca.

Si el jove viu fora de Barcelona ha de venir presencialment a l’entrevista?
Si viu fora de Barcelona Província no cal assistir a l’entrevista de forma presencial, però
sí l’haurà de realitzar via Skype.
En el cas que el jove visqui a Barcelona Província, haurà de fer el desplaçament fins la
oficina d’Improving.
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On es fa l’entrevista?
A Barcelona, presencialment: Carrer d'Artesa de Segre, 4, 4rt 4ª, 08022 Barcelona
Per Skype: improvingbcn@gmail.com. Les persones de contacte són Cristina i Marc.

Després d’escollir data per l’entrevista presencial, com tinc la confirmació que l’he fet
correctament?
Un cop hagueu agafat dia i hora d’entrevista, automàticament arriba la informació a
Improving (gabinet psicopedagògic extern que s’encarrega d’aquest procés). Per tant,
no cal una confirmació, perquè ja es realitza correctament.

VALORACIÓ
Quin tipus d’estudis beca la fundació?
Formació post obligatòria reglada:
-

PFI
CAM
CFGM
CAS
CFGS
Batxillerat
Universitat

Tots els estudis que quedin fora d’aquest barem no seran becats.

Puc demanar beca en un centre concertat o privat, a part de la pública?
Sí, bequem estudis reglats, independentment que siguin públics, concertats o privats. La
nostra prioritat és que s’esculli el centre més adient i que l’element econòmic no sigui
un condicionant.

Quin tipus de material es pot becar?
Bequem material que sigui exclusivament necessari pel desenvolupament del curs. Això
comporta que no bequem:
-

-

Ordinadors portàtils, excepte casos de formacions que requereixen PC dins del
contingut curricular, com per exemple informàtica o disseny. En aquest cas,
l’import màxim seria de 400€
Material no fungible: fotocòpies, llibretes, carpetes, bolígrafs i llapis...
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-

Sortides no obligatòries durant el curs
Instruments musicals

Bequem material esportiu o específic de la matèria, sempre que sigui imprescindible pel
curs i en concepte de “cessió”, és a dir, l’alumne pot gaudir del material per
l’aprofitament del curs, amb la condició que al final de la formació es retorni a l’entitat
per a que un altre jove pugui fer-ne ús.

Quant temps trigueu en valorar les beques que he presentat?
Les beques presentades es valoraran per ordre d’arribada un cop s’hagi fet la entrevista
a Improving i ens arribi la valoració de l’equip psicopedagògic. A partir d’aquí, l’equip de
Beques Nous Cims revisarà l’expedient de cada cas i el presentarà a comitè de forma
setmanal, pel que pot haver-hi un marge de 15 dies aproximadament.

Què passa si encara no tinc els costos definitius de certs ítems?
Pot ocórrer que a les dates de sol·licitud de la beca, encara no tingueu documentació
oficial del centre amb els imports exactes, però podeu fer la tramitació amb els costos
més reals possibles i després fer la modificació oportuna quan la beca estigui en estat
de Confirmació. Tingueu en compte que no ha d’haver-hi una gran diferència, perquè si
no el procediment hauria d’anar un altre cop a comitè i es faria una re-avaluació per
decidir si s’aprova aquest canvi. Establim un criteri de 200€ de diferència per a que
l’haguem de consultar.

APROVACIÓ
Quan tinc la beca aprovada significa que ja he acabat el procés i ja rebré l’import de la
beca?
No. L’aprovació de la beca significa que la valoració ha estat positiva i que, si no hi ha
canvis significatius en la mateixa, acabarà assignant-se, que és l’últim pas. No obstant,
s’han de seguir uns passos després de l’aprovació per part de l’entitat:
-

-

Confirmació: aquí heu de revisar que els imports que vau demanar siguin els
adequats i no hi hagin canvis/actualitzacions al respecte. Si aquí teniu informació
més acurada, és el moment de fer les modificacions oportunes.
Assignació: un cop heu confirmat els imports (siguin els mateixos o no), haurem
d’assignar definitivament la beca, això significa que donem l’OK final i en aquest
moment omplim les dates de pagament, on podreu veure quin import rebreu
cada mes respecte al total becat. Si necessiteu canviar alguna data de pagament
haureu de contactar al correu següent explicitant expedient i motiu:
beques@nouscims.com
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PAGAMENT
El pagament de la beca es pot ingressar al compte del jove directament?
No, Nous Cims farà la transferència de l’import de la beca al compte de l’entitat, i
aquesta s’encarregarà de fer els pagaments corresponents al centre de formació com
també de la compra del material amb el jove.

Com sé quan m’arriba un pagament?
A l’aplicatiu consten les dates de pagament amb els imports detallats. Recordeu que la
quantitat que rebeu és pel total dels joves becats. Nosaltres fem l’ingrés per entitat. És
important consultar l’aplicatiu per diferenciar quina part correspon a cada jove.

Què passa si les dates de pagament que he establert no corresponen amb les de l’escola
i no podem avançar els diners?
Nous Cims té establertes unes dates de pagament estàndard, tot i que si necessiteu de
forma excepcional rebre l’import abans, es pot fer la sol·licitud a beques@nouscims.com
indicant nom i cognoms de l’alumne així com el motiu.

CONVENI
Quina documentació necessito per fer el conveni amb Nous Cims?
- Document de l'apoderat / representant legal
- Estatuts
- Resolució del CIF
- Certificat bancari del nº de compte
Aquesta documentació s’haurà d’enviar a vgarcia3@nouscims.com

Es poden fer els pagaments de la beca sense conveni?
No. Nous Cims no farà cap pagament de beca si el conveni a data d’assignació no està
signat. Per tant, serà una prioritat tenir el conveni signat per les dues parts.

Què passa si al conveni no consten tots els alumnes que tinc becats?
No hi ha problema. En el moment de signar el conveni consten les persones que tenen
la beca assignada en aquell moment, però aquestes dades van variant. Per aquest motiu,
a la clàusula número tres del conveni s’especifica el següent:
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Qualsevol modificació del número i joves becats o import total dels donatius quedarà
recollit en l’esmentat aplicatiu: beques.nouscims.com

JUSTIFICACIÓ
Quina documentació necessito per a fer la justificació de cada jove?
Hauràs de guardar tiquets, justificants de transferència, factures i tots aquells
documents que demostrin que la despesa efectuada correspon a la partida que s’ha
sol·licitat a la beca (transport, matrícula, mensualitats...). Aquesta documentació
l’hauràs d’adjuntar en els seguiments trimestrals o semestrals.

L’entitat ha de justificar el 100% de la beca a l’aplicatiu?
De l’import sol·licitat necessitem que com a mínim estigui justificat el 80%, tenint en
compte que la justificació de matrícula i mensualitat és obligatòria.
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