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BEQUES SANTANDER‐CRUE‐CEPYME  
DE PRÀCTIQUES EXTERNES D’ESTUDIANTS EN EMPRESES 

Curs 2014‐2015 

Informació per als estudiants UB 
 
 

1. Col∙laboració 

Aquesta  convocatòria  té  l'origen  en  el  conveni  específic  de  col∙laboració,  signat  el  17  de 
desembre  de  2013,  entre  la  Conferència  de  Rectors  de  les  Universitats  Espanyoles,  la 
Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa, i el Banco Santander.  

2. Objectius 

‐ Facilitar  i  promoure  la  realització  de  192  pràctiques  externes  durant  el  curs  acadèmic 
2014‐2015 per a estudiants matriculats a la Universitat de Barcelona.  

‐ Complementar  la  formació  universitària  dels  estudiants,  tot  apropant‐la  a  la  realitat 
professional on exerciran l'activitat professional com a futurs graduats.  

‐ Ajudar els estudiants en  l'adquisició de coneixements sobre  la gestió de  les empreses, de 
les seves estructures organitzatives i de les funcions i procediments de treball, preparant‐
los per a l'exercici professional.  

‐ Facilitar la inserció laboral. 

3. Destinataris 

‐ Estudiants  de  la  Universitat  de  Barcelona  de  qualsevol  ensenyament  oficial  o  propi  de 
grau, màster o postgrau. 

‐ Estudiants  que  a  través  de  programes  de mobilitat  acadèmica  es  trobin  cursant  el  seu 
ensenyament a la Universitat de Barcelona. 

4. Requisits 

‐ Estar matriculats  en  qualsevol  ensenyament  universitari  impartit  per  la  Universitat  de 
Barcelona: diplomatura, llicenciatura, grau, postgrau i màster. Tant de títols oficials com de 
propis.  

‐ En  cas  que  la  pràctica  sigui  extracurricular,  haver  superat  el  50%  dels  crèdits  dels 
ensenyaments de grau.  

‐ Que no mantinguin cap relació contractual amb  l'empresa on vagin a realitzar  la pràctica 
externa.  

‐ Que no hagin gaudit d'aquesta beca  en cap de les edicions anteriors. 
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5. Característiques de les beques  

‐ Les pràctiques s'hauran de realitzar entre el 2 de març i el 30 de setembre de 2015. 
‐ Les beques es poden assignar com a beca completa o com a mitja beca. La beca completa 

té una durada de tres o sis mesos, en funció de si es fa jornada completa o mitja jornada 
respectivament.  La mitja beca necessàriament  tindrà una durada de  tres mesos  i  serà a 
mitja jornada. 

‐ La beca completa té una dotació de 1800 euros bruts; i la mitja beca, 900 euros bruts. 
‐ En cap cas es podran dur a terme les pràctiques de manera fraccionada. 
‐ Previ a l'inici de les pràctiques s'haurà de formalitzar el conveni de cooperació educativa i 

el projecte formatiu, que es confeccionaran d'acord amb l'actual normativa de pràctiques 
de la Universitat de Barcelona, i amb l'organització interna de cada centre UB.  

‐ Els  estudiants  seleccionats  hauran  d'obrir  un  compte  corrent  al  Banco  Santander  o 
Openbank per rebre la dotació econòmica de la beca. 

 
Els  estudiants  becats,  un  cop  hagin  estat  seleccionats  per  a  una  de  les  beques,  hauran  de 
facilitar  la  següent  documentació  al  centre  on  estan matriculats  per  tramitar  l’alta  i  fer  els 
pagaments de la beca: 
 
‐ Formulari de dades per a la Seguretat Social 
‐ Full de dades per a l’IRPF 
‐ Fotocòpia del DNI o NIE 
‐ Document acreditatiu del número de compte corrent del Banco Santander o Openbank on 

consti que és titular o cotitular. 
‐ Document acreditatiu del número d’afiliació a la Seguretat Social. 

En el cas excepcional que algun estudiant no el tingui, o bé és un estudiant estranger sense 
residència,  haurà  d’anar  a  qualsevol  administració  de  la  Seguretat  Social  amb  una 
certificació que ha d’expedir el Servei d’Atenció a l’Estudiant, per sol∙licitar‐ho. 
 
L’estudiant no podrà iniciar la pràctica fins que no hagi presentat aquesta documentació al 
centre UB on estigui matriculat. 

 

6. Sol∙licitud 

‐ Els estudiants s'hauran d'inscriure a partir del 15 de novembre de 2014 i fins al 31 de gener 
de 2015 a la pàgina web www.becas‐santander.com 

‐ Un  cop  inscrits  a  la  pàgina web  del  Banco  Santander  ja  no  hauran  d'aportar  cap més 
documentació ni a la facultat ni al SAE, malgrat el que digui el banc a la seva pàgina web. A 
partir de la finalització del termini de presentació el 31 de gener de 2015, si és necessari, la 
facultat  o  el  SAE  es  posarà  en  contacte  amb  l'estudiant  per  si  ha  de  demanar  algun 
document més. 
 

7. Criteris de selecció 

‐ Correspon al rector o vicerector en qui delegui  la resolució de  les concessions d'aquestes 
pràctiques,  d'acord  amb  la  proposta  feta  pels  centres,  tenint  en  compte  criteris  de 
transparència,  mèrit  (expedient  i  formació  extracurricular),  coneixement  d'idiomes  i 
valoració de l'entrevista personal amb l'empresa. Els centres de la UB podran afegir altres 
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criteris d'acord amb  la pràctica habitual en  la gestió de  les pràctiques externes dels seus 
estudiants, a més dels criteris de les empreses, si n’hi haguessin. 
 
 

8. Renúncia de la pràctica. Baixa i alta mèdica. 

En  cas  que  l’estudiant  renunciï  a  la  pràctica,  el  document  de  renúncia  degudament  signat 
haurà  d’enviar‐se  a  Beques  i  Ajuts  a  l’Estudiant  –  Beques  de  Col∙laboració,  almenys  una 
setmana abans de la data de la renúncia, al següent contacte:   

Beques de Col∙laboració 
Telèfon:  93 4021770 
Correu electrònic:  beca.colaboracio@ub.edu  

En cas de baixa per malaltia, els parts de baixa, alta i confirmació, si escau, s’hauran d’enviar al 
mateix servei i contacte que en el cas de la renúncia, en el termini màxim de tres dies des de la 
data d’emissió del part corresponent. 

9. Informació sobre les beques. 

Servei d’Atenció a l’Estudiant, FeinaUB 
c/ Adolf Florensa, 8  (Edifici Florensa) 
08028 Barcelona 
sae.feinaub@ub.edu  
Horari d’atenció telefònica i presencial: 
93 4021303 o 93 4031153, de 9 a 15h de dilluns a divendres 
 


