Resum informatiu del Programa de Beques “Teixim Futur a l’ESEIAAT!”
Característiques generals
Les beques s’adrecen a l’estudiantat del Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil (GrETDT), d’un Doble
Grau que inclogui l’itinerari tèxtil, del Màster Universitari d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (MUETP) i, en el futur, a
l’estudiantat del Màster Universitari en Tecnologia i Disseny Tèxtil (MUEDT). Existeixen 4 modalitats diferents de
beques: M per a màster, DG per doble grau i G1 i G2 per grau.

Requisits mínims dels i de les sol·licitants
Per l’alumnat de Grau:
cal haver superat la Fase Inicial, estar admès i matriculat al GRETDT o bé estar matriculat en un Doble grau
que inclogui l’anterior com un dels seus itineraris;
cal que la matrícula sigui igual o superior a 6 ECTS vàlids;
cal que la nota de l’expedient sigui estrictament superior a 5,99 (segons el càlcul que incorpora totes les
notes).
Per l’alumnat de Màster:
al curs 2019-2020 cal estar matriculats d’assignatures obligatòries o optatives de temàtica tèxtil de la
titulació MUETP:
a partir del curs 2020-2021 les beques de màster es destinaran exclusivament a estudiantat matriculat al
nou màster MUDTT.
En general es consideren crèdits vàlids els d’assignatures matriculades per 1ª vegada (incloent el TFG o TFM). Per
l’estudiantat de Doble Grau, només es consideraran vàlids els crèdits corresponents a la titulació tèxtil i per
l’estudiantat del MUETP només es consideraran vàlids els crèdits de les assignatures obligatòries, els del Treball
Final de Màster i els de les assignatures optatives de temàtica tèxtil.

Imports de les beques
Per a estudiants de Grau:
a les modalitats G1 i DG, l’import màxim de cada beca es limita a l’equivalent a 30 ECTS per quadrimestre
però, en qualsevol cas, mai superarà el preu real pagat per l’estudiantat:
a la modalidat G2, l’import màxim serà de 299€ per alumne i quadrimestre, i aquest import serà ponderat
pel nombre de crèdits vàlids matriculats i dependrà de la disponibilitat pressupostària i el nombre total de
beques sol·licitades.
Per a estudiants de Màster:
l’import màxim serà de 299€ per alumne i quadrimestre, i aquest import serà ponderat pel nombre de crèdits
vàlids matriculats i dependrà de la disponibilitat pressupostària i el nombre total de beques sol·licitades.
Altres consideracions:
Les beques no cobriran recàrrecs que s’hagin d’aplicar a la matrícula, per exemple, en el cas de l’estudiantat
amb una titulació universitària que té un recàrrec per segona carrera.
Si les sol·licituds excedeixen les beques que es poden atorgar, la priorització es farà segons la nota
d’expedient (fórmula de “totes les notes”).
- Aquests ajuts són incompatibles amb d’altres que impliquin la gratuïtat total de la matrícula (p.e. Beques
ministerials).

Quadre resum:
Beques

Import màxim
per beneficiari
i quadrimestre

MUETP
(MUDTT)

≤ 20

299€

DG-GRETDT

1
(millor expedient)

Equivalent 30 ECTS
(1185,60€ + retenció)

Modalitat

Estudiantat

M

DG

Requisits
específics

G1

GRETDT

Nota > 5,99

2
(millors expedients)

Equivalent 30 ECTS
(1185,60€ + retenció)

G2

GRETDT

Nota > 5,99

≤ 30

299€

Terminis
sol·licitud

30 octubre
Q Tardor
28 febrer
Q Primavera

Data
màxima
resolució

3 juny

