Instrucció del Vicerectorat d’Estudiants i Inserció Laboral de la Universitat
de Girona relativa a la convocatòria de Beques Santander Progreso per al
curs 2020-21 i procediment d’adjudicació.
La Universitat de Girona va acordar adherir-se al Programa “Beques Santander
Progreso”, convocades pel Banc de Santander i adreçades a fomentar la inclusió
educativa, vetllant per criteris d’igualtat i equitat social (econòmica, cultural o de situació
de discapacitat). Per aquesta convocatòria 2020-2021 s’ofereixen 8 beques de 1.000€
cadascuna d’elles.
Segons s’estableix a les bases d’aquesta convocatòria la universitat podrà establir
requisits addicionals als establerts a les bases de la convocatòria, que són els que consten
a continuació.
Requisits específics de la Universitat de Girona
Beneficiaris:
Estudiants matriculats a qualsevol estudi de grau oficial de la UdG (exclosos centres
adscrits) el curs 2020-2021 i que hagin estat beneficiaris d’una beca de caràcter general
del Ministeri d’Educació i Formació Professional el curs 2019-20, i/o una beca o ajut
econòmic de la Comunitat Autònoma amb la mateixa finalitat, i/o que es trobi en alguna
de les situacions establertes a l’apartat 3.(iii) de la convocatòria.
Requisits específics:
•
•

Estar matriculat d’un curs complert o crèdits equivalents el curs 2020-2021
Haver superat com a mínim 60 crèdits o crèdits equivalents a un curs complert
el curs anterior (no es tindran en compte els crèdits de reconeixement acadèmic

Criteris d’adjudicació
Per a l’adjudicació dels ajuts es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient acadèmic
del curs immediatament anterior segons els criteris establerts per a la beca de caràcter
general del MEiFP i s’aplicaran els següents factors correctors (no són excloents):
1) Graus de la branca d’Enginyeria, Arquitectura i Ensenyaments tècnics: 1,10
2) Graus de la branca de Ciències, Ciències Experimentals i Ciències Socials i
Jurídiques: 1,04
3) Graus de la branca de Ciències de la Salut: 1,03
4) Graus de la branca d’Arts i Humanitats: 1
5) Estar al llindar 1 del MEiFP: 1,10
6) Estar al llindar 2 del MEiFP: 1,05
7) Tenir un grau de discapacitat d’entre el 33% i 65%: 1,05
8) Tenir un grau de discapacitat del 65% o més: 1,10
S’adjudicaran les 8 beques a les 8 millors puntuacions un cop aplicats els factors
correctors. En cas d’empat un cop aplicats els factors correctors, s’assignarà la beca a la

persona amb una menor renda familiar el curs 2020-2021 (en termes relatius, en funció
del nombre de persones de la unitat familiar).

Les persones que no hagin estat seleccionades quedaran en llista d’espera.
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