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Programa de Beques i Ajuts de la Fundació ESADE 

ESADE Exchange Scholarships 

Curs 2020-2021 

 
 

La Fundació ESADE, d’acord amb la seva missió, vol donar oportunitats a aquells alumnes que, 

tenint una trajectòria acadèmica destacada, no disposant de prou recursos econòmics i tenint 

adjudicada una ESADE Talent Scholarship, facin l’intercanvi l’any acadèmic 2019-2020. 

  

Segons es determina a les bases de la convocatòria de beques i ajuts del curs 2019-2020, ESADE 

concedeix 30 extensions d’ESADE Exchange Scholarships de 2.000 a 3.000 € per als programes de 

Grau en Direcció d’Empreses-BBA, de Grau en Dret, de Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret, de 

Doble Grau en Dret, Global Governance, Economics & Legal Order i en qualsevol dels MSc 

Programmes in Management, a fi de compensar les despeses de transport i allotjament per a la 

realització de l’intercanvi, destinant recursos propis i fons procedents de donacions. 

 

  

1. REQUISITS GENERALS 

 

Els candidats a obtenir aquesta extensió de la beca de la Fundació ESADE han de: 

 

• Estar matriculats en el Grau en Direcció d’Empreses-BBA. 

• Estar matriculats en el Grau en Dret.  

• Estar matriculats en el Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret. 

• Estar matriculats en el Doble Grau en Dret, Global Governance, Economics & Legal Order 

• Tenir plaça d’intercanvi adjudicada per al curs 2020-2021 en un dels quatre programes. 

• Acreditar la situació de necessitat econòmica i el nivell de dificultat de l’economia familiar per 

finançar l’intercanvi.  

• Acreditar que tenen adjudicada i en vigor una ESADE Talent Scholarship 

• Acreditar la trajectòria acadèmica. 

• Presentar la sol·licitud d’extensió de la beca en el termini corresponent. És imprescindible 

aportar tota la documentació sol·licitada per tal que s’admeti a tramitació. 

• Fer una entrevista personal prèvia a la resolució de l’extensió de la beca. 

 

 

2. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR 

 

1. L’imprès de sol·licitud d’extensió de la beca, convenientment emplenat. 

 

El Comitè d’Atracciò de Talent, a fi d’adjudicar les extensions de les beques de la forma més justa, 

podrà utilitzar tota la documentació de què ESADE disposi sobre el candidat. També podrà sol·licitar 

tota la informació que consideri oportuna a fi de valorar les circumstàncies que cal tenir en compte 

per a l’adjudicació i l’avaluació del manteniment d’aquestes circumstàncies al llarg del període de 

concessió. 
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3. TERMINI DE SOL·LICITUD I RESOLUCIÓ 

 

Tota la documentació s’ha d’enviar, abans del 30 d’abril de 2020, a: 

 

 
Degut a l’actual situació causada pel Covid-19 i a les restriccions de mobilitat aparellades, la vía per lliurar la 
documentació relativa a la sol·licitud d’una Talent Scholarship canvia sensiblement. Per facilitar les aplicacions, 
hem habilitat un espai virtual segur en el que penjar tota la informació que se sol·licita a les bases de la beca. 
 
En aquest enllaç és a on s’ha de penjar la documentació: https://urledu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVs
DKw 
 
I en aquest enllaç les instruccions d’ús: 
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/OneDrive_instrucciones_de_uso.pdf 
 
És molt important tenir present com s’han d’anomenar els documents, seguint aquesta estructura: 
Grau_Cognoms, Nom del candidat_tipus de document 
 
Per exemple: 
BBA_Font, Núria_declaració renta pare 
 
Tota la documentació s’ha d’enviar dins dels terminis indicats. 
 
La resolució es comunicarà dins dels terminis establerts a l’adreça electrònica que consta en el formulari. 
 

 

4. IMPORT DE L’EXTENSIÓ DE LA BECA 

 

L’import de la beca és de 2.000 a 3.000 €. 

 
La quantitat econòmica total percebuda per un/a alumne/a d’Esade en concepte de beques, ajuts i 

matrícules d’honor durant un curs (excloent possibles Esade Lodging Grants, Esade Living Grants i dotacions 

econòmiques per tal de compensar despeses de transport i d’allotjament per a la realització de l’intercanvi 

internacional i/o pràctiques de Servei Universitari per al Desenvolupament), no pot superar el 85 % de 

l’import dels drets d’ensenyament d’aquest curs per a les rendes familiars situades entre els 75.000 i els 

95.000 euros. La concessió d’una Esade Talent Scholarship no és compatible amb la concessió del 

descompte d’un ajut familiar a algun germà. 

 

 

5. REVOCACIÓ DE LA BECA 

 

A fi de prendre decisions màximament objectives, el Comitè d’Assignació de Beques sol·licita 

informació econòmica per tal d’assegurar-se que la concessió de les beques de la Fundació ESADE és 

equitativa. En cas que la informació aportada sigui incompleta o falsa, la Fundació ESADE es reserva 

el dret de revisar la concessió de la beca i, si escau, de revocar-la. 

 

L’alumne/a haurà de signar el document de compromís del becat que emet la Fundació 

ESADE. 

 

https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
https://urledu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuria_font2_esade_edu/EkynopSdsuJBqPO1Cw7IRxwBK2H_S6z0ivmyuMoklVsDKw
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/OneDrive_instrucciones_de_uso.pdf
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SOL·LICITUD D’EXTENSIÓ DE BECA 

ESADE EXCHANGE SCHOLARSHIP 

CURS 2020-2021 

 

 

Nom i cognoms

Universitat assignada

DNI/NIE/passaport Codi d'alumne d'ESADE

Programa Període d'intercanvi

Adreça electrònica Telèfon  
   
Dades bancàries per poder efectuar la transferència de l’import de l’ESADE Exchange Scholarship: 

 

TitularIBAN Núm. de compte corrent

 
 
SOL·LICITA 
La concessió d’una extensió de la beca per finançar l’intercanvi corresponent a l’any acadèmic 2019-2020, sobre la base de 
les dades econòmiques de la família indicades. 
   
DECLARACIÓ DEL PARE/LA MARE/EL TUTOR 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. com a .........................................................................  
 (pare, mare, tutor) 
 
del sol·licitant declara, sota la seva responsabilitat, que són certes les dades que es detallen a continuació. 
 
Nombre de persones que conviuen amb el/ella (siguin familiars o no), inclòs el/la sol·licitant: 
 

Nom Edat Parentiu amb el sol·licitant  Professió/activitat 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

 
Els ingressos bruts anuals familiars per tots els conceptes per a l’any 2019 seran de ............................................ € bruts. 
 
Indiqueu totes aquelles circumstàncies que considereu d’interès per a la concessió de la beca econòmica sol·licitada. 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................  

 
 ......................................................................................................................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................................................................................  

 

La presentació d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació de les bases de la convocatòria de beques i, d’una manera especial, el consentiment per al tractament, l’ús i la 

cessió de les dades personals a què fa referència la base 11a. 

El Comitè d’Assignació de Beques sol·licita informació econòmica per tal de poder prendre decisions el màxim d’objectives possible i garantir que la concessió de les 

beques i ajudes de la Fundació Esade és equitativa. Si la informació aportada és incompleta o falsa, la Fundació Esade es reserva el dret de revisar la concessió de la 
beca i, si escau, revocar-la. Confiem que la informació aportada sigui verídica. La informació facilitada és estrictament confidencial i, d’acord amb el Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), s’informa que les dades facilitades 

s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual n’és responsable i destinatària la Fundació Esade, i que s’utilitzaran exclusivament amb la finalitat 
d’adjudicar les beques d’acord amb els criteris econòmics establerts per la Fundació Esade.  

 

Els sotasignats, si volen exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició a les seves dades reconeguts per la Llei orgànica abans esmentada, podran 

fer-ho mitjançant una comunicació per escrit adreçada a la Fundació Esade, av. de Pedralbes, 60-62, Barcelona 08034. 

 

Barcelona, ....... de .................................... de ............  
 

 
Signatura del sol·licitant Signatura del pare / la mare / el tutor 


