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Bases 
Programa Esade Career Impact  
per Professionals dels Mitjans de Comunicació 

Curs 2022-2023 

1. Descripció
La Fundació Esade convoca aquells professionals del mitjans de comunicació que tinguin una àmplia trajectòria als 
mitjans i estiguin motivats per estudiar a Esade a fi d’ampliar els coneixements, millorar en l’acompliment de la seva 
tasca i contribuir al desenvolupament de la societat. Amb aquesta finalitat, la Fundació Esade llança el Programa 
Esade Career Impact per a Professionals dels Mitjans de Comunicació, que bonificarà, als quatre candidats que en 
siguin seleccionats, l’import total de la matrícula en un dels estudis que es detallen al punt 3 d’aquestes bases, a fi 
de promoure que hi participin. 

2. Fonaments
El Programa Esade Career Impact respon al compromís de la Fundació Esade a favor del debat social, un àmbit en 
el qual els professionals de la comunicació exerceixen de divulgadors prominents d’informació, de recerques i de 
coneixements, i que amb la seva tasca fomenten el diàleg, la tolerància i l’impacte social. La participació d’aquests 
professionals en els cursos d’Esade a través del Programa Esade Career Impact interessa especialment a ESADE, 
perquè permetrà a la comunitat acadèmica comptar amb la seva aportació i conèixer els seus punts de vista a les 
aules i als campus, i alhora aquests professionals podran adquirir els coneixements i els valors necessaris per millorar 
el seu acompliment diari, una tasca sempre difícil i que avui afronta molts obstacles, com la precarietat laboral i la 
devaluació de la seva imatge pública. 

3.Estudis adscrits al Programa Esade Career Impact
• Programme for Management Development – PMD  - Edició en espanyol 
• Executive Master en Digital Business – EMDB – Edició en espanyol

4.Destinataris i requisits generals
Professionals de la comunicació en exercici a temps complet*, amb titulació universitària de grau o equivalent i amb 
més de deu anys d’experiència, que vulguin ampliar els coneixements cursant un programa d’Esade E Executive 
Education per tal de millorar l’acompliment de la seva labor, d’acord amb la missió i amb els valors d’Esade. Els 
candidats han de tenir una trajectòria professional destacable i de referència en els àmbits en què Esade és 
especialista, com ara l’economia, les finances, el management, la comunicació, la gestió d’empreses, les persones, 
les ciències socials, el màrqueting, les vendes, la innovació, la digitalització, les operacions o la formació. 

(*) El candidat seleccionat haurà de continuar exercint de periodista en aquest mitjà de comunicació o en algun altre 
en el moment en què comenci a cursar el programa. 

https://www.esade.edu/executive-education/es/programa/programme-management-development-pmd
https://www.esade.edu/executive-education/es/executive-master/executive-master-en-digital-business-emdb
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5. Procés de sol·licitud 
Les persones candidates que estiguin interessades a participar en el Programa Esade Career Impact han d’enviar 
les seves sol·licituds, junt amb tota la documentació requerida per al procés de selecció, a: esadenews@esade.edu 
 
Documentació requerida: 

• Fotocòpia compulsada (legalitzada) del DNI.  
• Fotocòpia compulsada (legalitzada) del títol universitari expressament declarat equivalent que doni accés 

als estudis de postgrau o de segon cicle. 
• Breu currículum, que permeti valorar altres mèrits adequats al perfil d’ingrés, junt amb la documentació 

acreditativa corresponent (premis, reconeixements...) 
• Cinc peces com a mostra de la seva feina (àudios, vídeos o textos). 
• Carta del director o l’editor del mitjà de comunicació on el candidat acompleix la seva labor, en què 

expressi els motius pels quals n’avala la candidatura al programa. 
• Breu assaig en què es detallin els motius que porten el/la candidat/a a participar en el Programa Esade 

Career Impact. 
 

6. Terminis de sol·licitud i resolució 
• Convocatòria: Edició 2023 
• Data límit de presentació de sol·licituds: 16.02.2023 
• Data de resolució (i publicació): 03.03.2023 
• Tota la documentació s’ha d’enviar a: esadenews@esade.edu 

 

7. Importe de la bonificación 
La Direcció General, amb l’assistència dels seus òrgans executius, determinarà cada any acadèmic l’import global 
de la bonificació assignada al Programa Esade Career Impact i en designarà un Comitè de Selecció que, a la vista 
dels mèrits i dels currículums que s’hagin aportat, seleccionarà els candidats als quals el Programa Esade Career 
Impact cobrirà l’import total dels drets d’ensenyament del curs que hagin triat. 
 

8. Gestió de la participació 
 
El candidato se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

a. Si la Fundació Esade li ho requereix, la persona candidata ha d’acreditar, amb documents originals o 
compulsats, la informació que hagi enviat durant el procés de selecció en forma de fotocòpies o d’arxius 
electrònics. Així mateix, la Fundació Esade podrà sol·licitar-li les certificacions de qualsevol dada que 
s’esmenti al currículum.  

b. Completar els estudis previstos, d’acord amb la sol·licitud presentada. Els candidats que obtinguin 
bonificació en el Programa Esade Career Impact hauran de començar els estudis a la convocatòria del curs 
corresponent i finalitzar-los en el termini estimat al pla d’estudis.  

c. Els candidats seleccionats han de comunicar immediatament a la Fundació Esade l’adreça del seu domicili, 
si la modifiquen. Així mateix, han d’informar de qualsevol canvi d’adreça postal o de correu electrònic mentre 
es beneficiïn de la prestació.  

d. En cas que la persona seleccionada no compleixi els compromisos anteriors, la Fundació Esade es reserva 
el dret de sol·licitar-li la devolució de les quantitats compensades, sense perjudici d’emprendre altres accions 
legals que li puguin assistir. 

 
 
 
 

mailto:esadenews@esade.edu
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9. Protección de datos y derecho a la intimidad  
a. D’acord amb el que disposen els articles 7 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal, la persona candidata queda informada del següent i, en el moment de 
presentar la seva sol·licitud, hi expressa el seu consentiment:  

i. Que totes les dades personals incloses a la sol·licitud i a la documentació adjunta, les imatges 
que es recullin en l’acte de lliurament o similars, la informació de seguiment, les dades facilitades 
al qüestionari que es proporciona en finalitzar els estudis, com també els resultats de l’avaluació 
del candidat, seran incorporats a un fitxer del qual és titular i responsable la Fundació Esade, 
amb domicili social a l’avinguda de Pedralbes, 60-62, Barcelona 08034. 

ii. Que el responsable del fitxer hi incorporarà exclusivament aquelles dades que, havent estat 
facilitades voluntàriament pel seu titular, consideri que són necessàries per al procés de 
selecció.  

iii. Que aquesta informació serà tractada amb les finalitats següents:  
• Per analitzar l’adequació de la persona candidata i poder fer un procés de 

selecció amb vista a la seva possible selecció.  
• Per assegurar que la persona candidata compleix els requisits al llarg de tot el 

període en què dura el benefici.  
• Per tal que el seu nom i la seva imatge siguin publicats a la pàgina web i als altres 

mitjans de difusió que la Fundació Esade faci servir, i en tot el que calgui autoritza 
la cessió de les seves dades a aquest efecte. 

b. El titular de les dades podrà exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i tots els que li 
reconegui la legislació vigent en relació amb les seves dades personals que constin en el fitxer, d’acord amb 
el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i 
d’altres normes que la desenvolupen. Per fer-ho, s’ha d’adreçar per escrit al responsable del fitxer (Fundació 
Esade, avinguda de Pedralbes, 60-62, Barcelona 08034), indicar com a assumpte "Protecció de dades 
personals” i adjuntar-hi una còpia del seu DNI o passaport. La documentació que els candidats lliurin a la 
Fundació Esade serà arxivada amb caràcter confidencial. 
 

Anexos 
S’adjunta a aquestes bases el model de sol·licitud de participació en el Programa Career Impact, amb algunes 
indicacions complementàries de caràcter específic. 
 
 
 
Barcelona, Gener de 2023 


