“Beques-Pràctiques FUNDACIÓN ONCE-CRUE Universidades Españolas”
per a estudiants amb discapacitat
Convocatòria 2018/2019

La Universitat Ramon Llull obre novament la convocatòria de les Beques-Pràctiques
FUNDACIÓN ONCE-CRUE Universidades Españolas per als estudiants amb
discapacitat. El programa, cofinançat pel Fondo Social Europeo en el marc del Programa
Operativo de Inclusión Social 2014-2020, té com a objectiu promoure la realització de
pràctiques acadèmiques externes en empreses, facilitant d’aquesta manera l’accés a una
primera experiència laboral i alhora millorar l’ocupabilitat i les oportunitats de feina entre
aquest col·lectiu.

Les pràctiques tindran una durada de 3 mesos, i es desenvoluparan en jornades de 25
hores setmanals amb un horari pactat prèviament entre l’empresa i l’estudiant. Aquest
horari ha de garantir la compatibilitat amb l’activitat acadèmica que ha de desenvolupar
l’alumne a la universitat.

Les pràctiques es podran prorrogar fins a 6 mesos si així ho decideixen les parts. En aquest
cas, l’empresa assumirà la remuneració i les despeses de l’estudiant.

En tots els casos, les pràctiques s’han de desenvolupar en un període continuat i només es
podran fraccionar si l’empresa tanca per vacances. En aquest cas, l’estudiant es tornarà a
incorporar després de les vacances fins a completar els 3 o els 6 mesos (el període de
vacances no computarà).

Empreses i entitats d’acollida:
Podran participar totes les grans empreses, PIMES, microempreses, entitats de l’Economia
Social i del tercer sector, així com altres institucions i entitats públiques i privades.
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Les empreses i entitats participants hauran d’assegurar els mecanismes i els procediments
necessaris per garantir una experiència positiva per a l’estudiant. Tanmateix, hauran de
garantir l’accessibilitat al lloc on es realitzi la formació de l’estudiant i assignar un tutor de
pràctiques, que formi part de l’empresa, que s’encarregarà -entre d’altres- de fer seguiment
de l’estudiant, de dissenyar el pla de formació durant el període de realització de les
pràctiques i d’assignar funcions i tasques que contribueixin al desenvolupament de
competències professionals que complementin els coneixements tècnics de l’alumne.

Requisits:
1) Tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
2) Estar matriculat a qualsevol titulació - oficial o pròpia - de grau o màster impartida per la
Universitat Ramon Llull o pels seus centres adscrits el curs acadèmic per al qual se
sol·licita la beca, o bé cursar estudis a la Universitat Ramon Llull acollint-se dins d’algun
programa de mobilitat acadèmica.
3) Haver superat el 50% de crèdits de la titulació que s’estigui cursant. Es prioritzaran els
estudiants d’últim curs que no hagin realitzat cap pràctica acadèmica i es tindrà en
compte la discapacitat i altres circumstàncies personals i socials.
4) No mantenir cap relació contractual amb l’empresa, institució o entitat o amb la pròpia
universitat en la qual es realitzaran les pràctiques.
5) No haver estat beneficiari/ària d’aquesta beca en convocatòries anteriors.

Procediment:
1. L’estudiant haurà de contactar amb la seva facultat i amb l’empresa per obtenir
la conformitat de la pràctica.
2. L’estudiant

s’haurà

d’inscriure

a

través

de

la

pàgina

web

següent:

http://becas.fundaciononce.es/default.aspx del 15 d’octubre al 17 de desembre de
2018. Per a la inscripció a través de la pàgina web, el sol·licitant, a més d’emplenar
les dades personals, haurà d’adjuntar el seu CV actualitzat, una carta de motivació i
el certificat de discapacitat.
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Un cop realitzats els passos 1 i 2 en la data indicada, imprescindibles per poder participar
a la convocatòria, l’estudiant haurà d’emplenar la sol·licitud de beca i presentar-la, abans
de l’11 de gener de 2019, al Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants de la
URL (C. Claravall, 1-3, 08022 Barcelona) juntament amb la següent documentació:
•

Certificació acadèmica -segons model facilitat- atorgada per la Secretaria Acadèmica
del centre o de la Facultat de l’estudiant. La nota mitjana de l’expedient serà
calculada segons el sistema de qualificació de l’1 al 10 amb dos decimals.

•

Fotocòpia del DNI/NIE

•

Currículum vitae (CV)

•

Certificat de conformitat de la facultat per realitzar aquesta pràctica

•

Certificat de conformitat de l’empresa per realitzar aquesta pràctica

•

Certificat de discapacitat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33%

•

Carta de motivació

Període de realització de les pràctiques: de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2019.

Criteris de selecció: La Universitat Ramon Llull assignarà les beques entre els candidats
tenint en compte el compliment dels requisits d’aquesta convocatòria i la nota mitjana de
l’expedient acadèmic de l’estudiant.

En cas d’igualtat de condicions, i com a criteri d’equitat entre els centres, es valorarà la
facultat de la universitat en la qual està matriculada la persona sol·licitant.

Resolució: La concessió de les beques es publicarà abans del 18 de gener de 2019.

Import de l’ajut:
En aquesta tercera convocatòria corresponent al curs 2018-2019, la Universitat Ramon Llull
disposa de 2 beques. L’estudiant podrà sol·licitar una beca:
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•

De 3 mesos amb un horari de 25 hores setmanals. Import total: 1.800€ bruts
(600€/mes bruts). L’import a percebre per part del beneficiari de la beca està
subjecte a la legislació fiscal vigent i de Seguretat Social.

La percepció d’aquesta beca és compatible amb altres ajuts, ja siguin públics o privats, i no
substitueix qualsevol altra remuneració que l’empresa, de manera voluntària, pugui oferir.

Renúncies:
En el cas que no s’arribés a completar el període total de les pràctiques, ja sigui per decisió
de l’empresa o de l’estudiant, aquest només podrà rebre la part proporcional 1 de l’import
corresponent al període realitzat. La renúncia s’haurà de justificar a través de l’imprès de
renúncia i enviar al Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants amb el suficient
temps d’antelació. Si l’estudiant abandona o renuncia al període de pràctiques o l’empresa
comunica a l’estudiant i a la Universitat la no continuïtat de les pràctiques en un període
inferior a 8 dies, l’estudiant no tindrà dret a ser beneficiari d’aquest programa de beques, i
per tant, haurà de retornar els imports nets ja percebuts juntament amb les despeses fiscals
i de la Seguretat Social que la universitat hagi hagut d’abonar.

Termini d’inscripció al web estudiants: 17 de desembre de 2018.

Termini de lliurament de la documentació al Vicerectorat: 11 de gener de 2019.

Més informació:
UNIVERSITAT RAMON LLULL.
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants.
Tel. 93 602 22 27 Fax. 93 602 22 49
msala@rectorat.url.edu

Barcelona, 11 d’octubre de 2018
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Aquest import estarà subjecte a la legislació fiscal vigent i de la Seguretat Social

C. Claravall, 1-3
08022 Barcelona
Tel. 936 022 200
www.url.edu

Convocatòria 2018-2019

