PROGRAMA DE BEQUES DE LA FUNDACIÓ NOUS CIMS
GUIA SOL·LICITUD ONLINE
Curs 2016-2017

1. INTRODUCCIÓ
Des de Nous Cims posem per quart any en marxa el nostre programa de beques amb la
finalitat de facilitar l’accés a l’estudi i el desenvolupament d’itineraris formatius de joves en
risc d’exclusió.
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.
Enguany la sol·licitud de beques es farà a través d’Internet. La nova plana web s’activarà a
partir de principis de maig. Donats els terminis ajustats de calendari pels Cicles Formatius de
Grau Mig, us fem a mans una guia informativa que us permeti avançar en la recopilació dels
documents necessaris que cal tenir preparats un cop s’activi la convocatòria de Nous Cims.
D’altra banda també us oferim informació rellevant del programa per tal de resoldre qualsevol
dubte.

2. UN NOU SISTEMA DE SOL·LICITUD – a què respon
Aquest nou sistema de funcionament respon a tres grans reptes:
I.

II.

III.

Creixement del programa. Enguany Nous Cims posarà a disposició 130 beques.
Aquesta xifra representa un gran increment respecte al volum de l’any anterior, i
respon a la voluntat de seguir impulsant i fer créixer un programa necessari i útil pels
joves i les entitats socials.
Millora en el seguiment dels joves. El nou sistema online facilitarà el seguiment i
resposta de cadascuna de les sol·licituds de beques des de la seva fase d’inscripció fins
a la seva assignació. Alhora agilitzarà el seguiment i evolució dels joves durant tot l’any
acadèmic.
Nou sistema de gestió d’informació. L’evolució dels becats en els darrers anys, i la
voluntat que la xifra segueixi creixent en els propers anys, ofereix l’oportunitat de
desenvolupar un sistema que generi valor tan pe les entitats com pels joves. Visionem
que en els propers anys aquesta nou sistema oferirà informació rellevant i útil a les
entitats i als mateixos joves de cara a pensar en els seus futurs itineraris formatius i
alhora d’escollir el centre formatiu.

3. UN NOU SISTEMA DE SOL·LICITUD – com funciona
El procés de sol·licitud es divideix en 4 etapes. Concretament:
1.
2.
3.
4.
5.

Registre de dades personals
Valoració educativa
Valoració motivacional
Valoració econòmica
Cost de la beca

Per facilitar-vos el registre un cop s’obrin les inscripcions, us oferim informació del
funcionament de cada etapa i us suggerim alguns dels documents que podeu preparar amb
antelació per tal d’agilitar l’enviament de la sol·licitud. Concretament:
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.
C- La informació clau que us suggerim tenir preparada abans d’iniciar la sol·licitud
és:
o
o
o
o
o

Nom i cognoms del jove
Data de naixement
Dades d’algun document identificatiu (DNI, NIE, passaport,...)
Alguna dada de contacte (e-mail, telèfon,...)
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

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

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.
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 d’omplir la següent informació:
Per què proposeu aquest jove per a ser becat?
Perquè creieu que es mereix una beca?
Què ha fet el jove durant el darrer curs acadèmic (set ‘15-juny ‘16)?
Hi ha alguna iniciativa del jove fora de l’àmbit acadèmic-laboral,
algun repte que hagi assolit o alguna activitat en què ha participat
que creieu que val la pena destacar?
Continuarà el jove vinculat a algun recurs o servei de la vostra entitat
durant el proper curs acadèmic? A quin?
Podria el jove comprometre’s a fer algun retorn social de la beca? Si
la resposta fos positiva, què podria fer?

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

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
o
o
o

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

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, pot ser que us
suggerim realitzar una entrevista amb algun jove per tal d’entendre millor alguns
aspectes de la seva situació.
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.

4. UN NOU SISTEMA DE SOL·LICITUD- procediment i estats
Un cop enviada la sol·licitud Nous Cims validarà que la documentació és correcte, rebreu un 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. Un cop resolta la beca, rebreu un mail comunicantvos la resolució.
Si la resolució és positiva, la beca s’ha aprovat, 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
Sol·licitada
Validada

Encara no heu enviat la sol·licitud a Nous Cims
La sol·licitud ha estat enviada i falta que Nous Cims revisi que es correcte
Nous Cims ha revisat la sol·licitud i l’ha passat al seu Comitè de beques per a
ser valorada

Valorada
Aprovada
Denegada
Confirmada

La beca està en procés de ser valorada pel comitè
La beca ha estat aprovada. Per a poder fer una assignació definitiva falta que
confirmeu admissió i imports.
La beca ha estat denegada
Nous Cims ha confirmat definitivament els imports de la beca i la seva
assignació.

5. UN NOU SISTEMA DE SOL·LICITUD – terminis
La pàgina web d’inscripcions estarà operativa a partir del dilluns 9 de maig. Us farem arribar
un enllaç directe a través del correu electrònic, però també hi podreu accedir mitjançant la
web de Nous Cims www.nouscims.com
Nous Cims té quatre períodes de sol·licitud de beques oberts pel curs 2016-2017. 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 a presentar sol·licituds
Data de resposta
1era convocatòria
Del 9 al 18 de maig inclòs
23 de maig
2ona convocatòria
Del 19 de maig fins el 20 de juny
30 de juny
3era convocatòria
Del 21 de juny al 15 de juliol
24 de juliol
4ta convocatòria
Del 16 de juliol al 6 de setembre
8 de setembre
*Els calendaris de les convocatòries són orientatius en aquests moments pendents de que es publiqui de forma
definitiva períodes de preinscripcions i matrícula.

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.

A part d’aquests períodes fixats, la sol·licitud de beques restarà oberta durant tot l’any per a
poder respondre a casos excepcionals o necessitats sobrevingudes.
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 0303

