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EIXOS CLAUS

Què fem?
Des de la Fundació Nous Cims posem en marxa la 7ª
edició de Beques del programa ZING pel curs
2019/20 amb la finalitat de facilitar l’accés a itineraris
formatius de joves en risc d’exclusió.
Volem crear oportunitats per tal que, joves
compromesos amb els seus estudis i vocació, puguin
accedir a la formació que desitgen sense que la seva
situació econòmica sigui un condicionant
determinant.
Aquest programa és una eina educativa per les entitats, amb l’objectiu de potenciar als/les joves
que demostrin motivació i compromís durant l’acompanyament de l’educador/a de referencia.

Què oferim?
Financem el cost de la matrícula, transport i materials associats als estudis de joves que volen
realitzar una formació post obligatòria reglada, ja sigui en centres públics, concertats o privats:

Avantatges addicionals:
 trobades amb entitats i joves becats
 xarxa ZING: punt d'unió entre participants del
programa amb l'objectiu d'oferir oportunitats per a
tots els zingers.
 tallers de desenvolupament de competències
 accés a suport acadèmic i motivacional

Bequem principalment cicles formatius i alumnes que faran 1º curs (salvant excepcions com
extutelats). Sempre que el jove aprovi i segueixi complint els requisits del programa, Nous Cims es
compromet a renovar la beca, garantint la possibilitat de continuïtat en els mateixos estudis i/o
centre.

Metodologia


Des de Nous Cims considerem que la identificació de la vocació, els talents i el treball de les
competències és cabdal per a concretar un itinerari formatiu d’èxit a mig-llarg termini.
Reconeixem el valor de les entitats socials i educatives en aquest procés i donem eines
mitjançant un projecte de coaching focalitzat en la fase d’identificació vocacional.



Es tracta d’una beca on el jove accedeix al millor centre possible en funció de les seves
característiques personals i condicionants. El jove ha de tenir la capacitat de seleccionar el
centre que millor formació i possibilitats d’inserció laboral ofereixi.

Fundació Nous Cims

beques.nouscims.com

Abril 2019

Programa ZING
2019/2020

A qui bequem? Joves…
 Vinculats a una entitat social o educativa que l’orienti en el seu itinerari
i es comprometi a fer-ne un seguiment. L’entitat social, i l’educador de
referència són claus per a que el programa funcioni.
 Que tinguin una clara actitud positiva respecte a la formació i
l’oportunitat que suposa. No busquem itineraris formatius perfectes.
 Amb voluntat i capacitat de comprometre’s amb un itinerari formatiu
 Conscients del que implica la seva decisió i capaços de respondre a la
responsabilitat que suposa rebre una beca.

Què demanem als/les joves?






Compromís amb el seu itinerari formatiu: assistència a classe i màxim rendiment segons
capacitat. No condicionem la beca a resultats acadèmics sinó a un compromís personal. Si
no es compleix, pot ser motiu de retirada de la beca.
Ser seguits per l’entitat social amb qui tenen vincle i ser transparents en la informació
referent als seus estudis.
Que participin, sempre que sigui possible i el seu educador ho valori positivament, en les
activitats que Nous Cims els hi proposa com a complement a la beca.
I que es comprometin a fer un retorn social per haver rebut la beca durant l’any o l’estiu
acadèmic. Aquest retorn es pactarà amb l’entitat social i Nous Cims. Implica una forma de
comprometre al noi i fer-lo conscient de la no gratuïtat de la beca.
En el cas d’alumnes que renoven beca, és obligatori presentar la resolució de la sol·licitud
de la Beca de l’Estat. En cas que no l’hagi demanat, cal argumentar i justificar per què.

Què demanem a l’entitat social?






Preselecció d’aquells joves que tenen una actitud positiva cap a la formació, valoren
l’oportunitat que suposa gaudir d’una beca, es comprometran amb el seu itinerari i tenen
les competències bàsiques necessàries.
Seguiment del jove mínim d’un any. Podem atendre sol·licituds que no compleixin aquest
requisit si està justificat.
Que ajudi al jove en el procés d’identificació de la seva vocació, talent i definició del seu
itinerari.
Que un cop definit l’itinerari identifiqui quins són els condicionants econòmics, socials i
competencials que podrien dificultar la realització del mateix i faci una proposta per a
superar aquestes possibles dificultats. Aquesta informació quedarà reflectida a l’aplicatiu.
Que es comprometi a seguir el jove en el desenvolupament del seu itinerari formatiu un
cop concedida la beca i que informi de forma periòdica a Nous Cims sobre el
desenvolupament d’aquest itinerari a partir de les eines de seguiment que aporta la
fundació.
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FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA

1. Selecció de les entitats socials
Nous Cims treballa amb entitats socials que coneix i amb qui confia. Són aquestes les que
coneixen els joves, en fan una preselecció, realitzen la sol·licitud de la beca i es comprometen a
seguir els joves becats durant el seu itinerari educatiu, informant a Nous Cims.
La relació amb les entitats socials es formalitza en un conveni entre ambdues institucions. Nous
Cims fa una aportació econòmica a les entitats pels imports de les beques. Aquestes són les que
realitzen directament el pagament dels estudis becats.
Nous Cims fa una preselecció de les entitats amb qui col·laborar. Si una entitat social vol sol·licitar
beca per primer cop, haurà de contactar a: beques@nouscims.com o al 93 401 03 03.

2. Sol·licitud de la beca d’estudis
La sol·licitud de beca l’ha de fer sempre l’entitat social que segueix al jove. No es consideraran
sol·licituds fetes directament pels joves no vinculats a una entitat social o educativa.
La sol·licitud es fa a través d’una pàgina web creada amb tal objectiu: beques.nouscims.com
També es pot trobar tota la informació a la nostra plana web: www.nouscims.com
Nous Cims té sis períodes de sol·licitud de beques oberts pel curs 2019-2020. 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:



En el cas de nous becats, presentar-se a les convocatòries inicials per agilitzar la resposta
i facilitar la presa de decisions del jove, la gestió administrativa i els pagaments.
En el cas de renovacions de beca, presentar abans de la 4ª convocatòria, si no és un cas
urgent o excepcional.

1ª convocatòria
2ª convocatòria
3ª convocatòria
4ª convocatòria
5ª convocatòria
6ª convocatòria
C. extraordinària

Dates per presentar sol·licituds
Del 12 d’abril al 16 de maig
Del 17 de maig al 31 de maig
Del 3 de juny al 20 de juny
Del 21 de juny al 17 de juliol
Del 18 de juliol al 4 de setembre
Del 5 de setembre al 18 de setembre
Del 19 de setembre al 30 de setembre

Data de resposta
20 de maig
4 de juny
24 de juny
19 de juliol
6 de setembre
20 de setembre
2 d’octubre

*Aquest any oferim una convocatòria extraordinària, fora de la convocatòria de beques, on
Nous Cims deliberarà segons criteris de baremació i situació del jove.
Es considerarà que correspon a una convocatòria tota sol·licitud enviada abans de la finalització
del termini. En el cas en que hi haguessin moltes sol·licituds dintre d’una convocatòria Nous Cims
es reserva el dret de passar una sol·licitud a la següent 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.
Si cal rebre una resposta abans d’una determinada data s’hauria de fer constar a la sol·licitud.
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3.Anàlisi de la sol·licitud
Nous Cims analitzarà cada una de les sol·licituds rebudes, i realitzarà una entrevista a tots els
joves que demanin beca per primera vegada.
La carta de motivació del jove (contingut pautat en la guia de sol·licitud) és
cabdal per a valorar les candidatures. L’haurà de realitzar el jove, escrivint-la
a mà. Incomplir aquest punt és motiu de no revisió de la sol·licitud de beca.
Nous Cims analitzarà la coherència de la proposta de beca amb l’itinerari
formatiu i la idoneïtat i necessitat de la beca donat aquest itinerari i la situació
i característiques del jove.
Un dels elements que Nous Cims considera importants a l’hora de becar, és la idoneïtat del centre
seleccionat per a fer els estudis. És per aquesta raó, que volem entendre el motiu de selecció del
mateix i en alguns casos pot suggerir a l’entitat que analitzi la viabilitat d’algun altre centre. No
obstant, la decisió sempre és del jove que compta amb el suport de l’entitat que l’acompanya. La
concessió de la beca no depèn per tant d’aquest element.
Nous Cims compta amb una xarxa de contactes amb centres de formació i està construint una
base d’informació sobre aspectes claus de l’oferta formativa que pot facilitar la identificació
d’aquells centres que millor es poden ajustar a les necessitats i situació d’un jove per a poder ser
proactiu en aquesta fase d’anàlisi.

4.Pre-aprovació de la beca
Els joves que compleixen els requisits bàsics definits per Nous Cims passen a un Comitè de
Beques, el qual decideix en funció del pressupost disponible i una baremació de criteris. Quan
arribem a aquest punt significa que la beca ha estat validada i valorada.
Nous Cims comunicarà a les entitats socials la pre-aprovació de la beca, que queda sotmesa a que
el jove sigui admès als estudis i centres proposats. En el cas en que un jove no hagi estat admès
als estudis o centre pels quals s’havia aprovat, l’entitat social s’haurà de posar en contacte amb
Nous Cims i comunicar-li. Es podrà gestionar una nova sol·licitud pel mateix jove en un nou centre.

Requisits





Actitud, motivació, capacitat i compromís
Disposició del jove a fer un retorn social de la beca
Vinculació amb l’entitat social que fa la sol·licitud
Demostració de la necessitat de beca per part de l’entitat
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Criteris de baremació









Motivació i compromís del jove amb el seu itinerari
Coherència de la formació proposada amb el seu itinerari vital i la seva vocació
Competències i/o recursos de suport suficients per l’acompliment de l’itinerari
Ajust de la proposta de centre a les necessitats i característiques del jove
Impacte potencial de la beca
Necessitat econòmica i/o social
Valoració de la Carta de Motivació
Valoració de l’Entrevista Personal

5.Aprovació definitiva i conveni
L’aprovació definitiva es donarà un cop l’entitat social confirmi a Nous Cims que el jove ha estat
admès. En aquest moment, l’entitat social hauria de confirmar els costos totals definitius dels
estudis i informar a Nous Cims dels calendaris de pagaments de la matrícula, mensualitats,
materials, etc. Es tracta de l’apartat “Beques confirmades” de l’aplicatiu.
En base a aquesta informació Nous Cims pactarà amb l’entitat social els imports i terminis de
pagament. El pagament es farà a l’entitat social en format d’acord d’ajuda econòmica que serà qui
satisfarà els costos de la formació i la que haurà de justificar els pagaments.
La relació entre Nous Cims i l’entitat social en referència als joves que Nous Cims bequi i estiguin
seguits per una mateixa entitat quedarà recollida en un conveni entre ambdues institucions.

6.Seguiment dels joves becats
L’entitat social es compromet a fer el seguiment acadèmic dels joves becats per Nous Cims i a
informar sobre qualsevol canvi que pugui afectar el seu rendiment. Un cop finalitzats els estudis,
l’entitat haurà de fer el seguiment del jove a posteriori: 12 i 24 mesos.
L’entitat social es compromet a enviar informes trimestrals a Nous Cims sobre el desenvolupament
dels joves becats, mitjançant l’aplicatiu.
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Moltes gràcies pel vostre interès!

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 i rebre informació sobre l’apertura dels
mecanismes de sol·licitud no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a;

beques@nouscims.com
Tf: 93 401 03 03
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