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Resolució de la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística per al qual es determina el 
procediment i els criteris de valoració per a la selecció de les persones beneficiàries del Programa 
“Beques Santander Progreso COVID- 19” per al curs 2020/2021 
 
El Grup Santander ha impulsat el Programa “Beques Santander Progreso”  el 15 de setembre de 2020 
que ofereix a estudiants de Grau, Postgrau i/o Doctorat un ajut econòmic per fer front a les despeses 
originades pels seus estudis cursats en una Universitat adherida a la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas (CRUE), entre les quals es troba la Universitat de Barcelona. 
 
L’objectiu del programa és facilitar l’accés a l’educació superior dels estudiants amb millors expedientes 
acadèmics a nivell nacional de qualsevol curs de Grau, Postgrau i/o Doctorat que hagin estat beneficiaris 
d’una beca general del Ministerio de Educación y Formación Profesional  i/o que hagin rebut una 
beca/ajuts econòmic per part d’una Comunitat Autònoma amb la mateixa finalitat que la beca MEC en el 
curs 2019/2020 i/o que els sol·licitants s’hagin vist afectats acadèmica, familiar o econòmicament per la 
situació de la Covid-19 
 
En el marc d’aquest Programa i  de conformitat amb el que es preveu en els punts V i VI de les bases del 
mateix per a la convocatòria 2020/2021, i del conveni entre la Universitat de Barcelona i el Banc de 
Santander, cal establir els criteris d’avaluació i selecció per determinar als 23 estudiants candidats que 
corresponen a la Universitat de Barcelona  d’entre les persones sol·licitants d’aquestes beques. 
 
D’acord amb les consideracions apuntades s’estableix el següent procediment i criteris de selecció de 
referència: 
 

1. Procediment  

1.1.La unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant  seleccionarà les sol·licituds que compleixin els requisits 
previstos en la base III de la convocatòria  i que  són:  

(I) Que l'estudiant es trobi matriculat en un ensenyament de Grau, Postgrau i / o Doctorat de la Universitat 
en el curs acadèmic 2020/2021. 

(Ii) Que l'estudiant disposi d'un dels millors expedients acadèmics del curs immediatament anterior a la 
convocatòria del Programa. Aquest requisit podrà ser ponderat en cada Universitat segons l'àrea de 
coneixement o altres elements interns a decidir per aquesta. 

(Iii) Que l'estudiant hagi rebut en el curs immediatament anterior al de la sol·licitud del Programa una beca 
de el Ministeri d'Educació, i Formació Professional (en endavant, "Beca MEC"), i / o que hagués rebut per 
part d'una Comunitat Autònoma una beca / ajut econòmic amb la mateixa finalitat que la Beca MEC en el 
curs immediatament anterior a la sol·licitud de el Programa, i / o que algun membre de la unitat familiar de 
l'estudiant es trobi en qualsevol de les següents situacions: 

• Estar en una situació d'atur o Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) com a 
conseqüència directa de la Covid-19 o, 

• Trobar-se en situació de persona empleada, però que la seva jornada laboral s'hagi vist reduïda 
com a conseqüència directa de la Covid-19 o, 

• Estar donat d'alta com a autònom i haver rebut el benefici extraordinari pel cessament d'activitat 
o, 

• Ser treballador domèstic i haver rebut l'assignació extraordinària per falta d'activitat. 

1.2. Les sol·licituds que compleixin els requisits esmentats seran valorades per la Unitat de Beques i Ajuts 
a l’Estudiant en base als criteris que es preveuen en l’aparat 2. Es publicarà a: 
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/altres_ajuts/becas_santander_progreso/01_convocatoria_.html i 
al portal del banc de Santander (posar link) la llista prioritzada dels candidats. En cas de renuncia o no 
acceptació de la beca perla persona candidata, aquesta serà substituïda per la següent de la llista. 

2. Criteris de valoració. 

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/altres_ajuts/becas_santander_progreso/01_convocatoria_.html
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Les 23 beques es distribuiran per àrees de coneixement de la següent manera: 

• 5 beques per l’Àrea d’ensenyaments tècnics (Enginyeria Química, de Materials, Geològica, 
Biomèdica, Informàtica i Electrònica de Telecomunicacions). 

• 6 beques per la Àrea de Ciències, Ciències Experimentals i Ciències Socials i Jurídiques. 

• 6 beques per l’Àrea de Ciències de la Salut. 

• 6 beques per l’Àrea d’Arts i Humanitats. 

Els criteris  de valoració  per a la selecció de les persones  beneficiàries seran: 

•  Es prioritza en primer lloc ser estudiant de Grau o Màster Oficial de la Universitat de 
Barcelona i en segon lloc els estudiants de Doctorat (Queden exclosos els estudiants dels 
centres adscrits de la UB). 

• Estar matriculat d’un mínim de 30 ECTS en el curs actual, a excepció que sigui finalització 
d’estudis o estudis de Doctorat. 

• Es prioritzaran segons nota mitjana més alta del curs immediatament anterior i en cas 
d’empat pel nombre de Matrícules d’honor, excel·lents, etc., a excepció dels estudiants de 
primer any de Grau en què es tindrà en compte la nota específica d’accés a la universitat.  

La Nota mitja mínima per àrea de coneixement serà: 

• 7,25 punts, els estudiants d’ensenyaments tècnics (Enginyeria Química, de Materials, 
Geològica, Biomèdica, Informàtica i Electrònica de Telecomunicacions). 

• 7,70 punts els estudiants de Ciències, Ciències Experimentals i Ciències Socials i 
Jurídiques. 

• 7,80 punts, els estudiants de Ciències de la Salut. 

• 8,00 punts, els estudiants d’Arts i Humanitats. 

En cas d’estudis cursats a l’estranger caldrà aportar la "Declaració d'equivalència de la nota mitja 
d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers" del Ministeri d'Educació i 
Formació Professional, acompanyada del Certificat Acadèmic Oficial original o fotocòpia 
compulsada, i en el seu cas la traducció corresponent. 

 

Barcelona 
 
 
 
Maria Soler Sala 
Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística 
 
 
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata 
executivitat, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de 
Barcelona, d’acord amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar  des de 
l’endemà a la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També 
podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
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No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en 
el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que 
l’ha dictat. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui 
resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 123 i 
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
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