Concessió de beques als estudiants del Grau universitari d’Infermeria
de la província de Barcelona 2022

Informació general
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) va iniciar l’any 2021 la
convocatòria d’ajuts econòmics destinats a estudiants matriculats en el 2n curs del grau
d’Infermeria. Enguany es manté aquesta convocatòria.
Hi ha prou evidències científiques que demostren la relació entre el nombre d’infermeres i la
disminució de mortalitat. Si millorem les dotacions d’infermeres, millorarem l’estat de salut de la
població.
Aquest programa d’ajudes econòmiques dirigit a estudiants d’infermeria té la finalitat de donar
suport i facilitar la continuïtat dels estudis.
Aquests ajuts estan adreçats als millors expedients, atorgant una ajuda per cadascun dels
campus que ofereixen el grau d’Infermeria a la demarcació de Barcelona.
Els expedients que no aportin la documentació exigida no s’acceptaran.
La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació total de les bases.

Requisits
✓

En el moment de sol·licitar l’ajut cal que el candidat estigui matriculat en el 2n curs del
grau d’Infermeria i haver cursat el 1r curs complet en el curs 2021-2022. El campus de
la universitat en la qual s’ha cursat el 1r curs, com el que s’està cursant el 2n curs, ha
d’estar ubicat en la demarcació de la província de Barcelona.

✓

Acreditar un excel·lent expedient acadèmic.

Dotació
Aquest ajut disposa d’un fons econòmic, per a l’exercici 2022, de 28.000 euros destinats als
millors expedients que es presentin a la convocatòria. La quantitat destintada a cada beca és de
2.000 euros.

Terminis i documentació a presentar
El termini per presentar la sol·licitud és des del dia 1 al 31 d’octubre de 2022.
✓

L’estudiant que opti per aquest ajut caldrà que presenti la sol·licitud i la següent
documentació:
• Fotocòpia del DNI
• Expedient acadèmic del 1r curs el grau d’Infermeria realitzat durant el curs 20212022. (en cas que no consti QR o codi de verificació, és necessari presentar fotocòpia
compulsada per la secretaria acadèmica de la universitat).
• Fotocòpia del resguard de matrícula del 2n curs del grau d’Infermeria.

✓

La documentació s’ha d’enviar escanejada per correu electrònic a beques@coib.cat

Procés de selecció
El COIB seleccionarà els alumnes que rebin aquest ajut en funció dels seus expedients
acadèmics atorgant una ajuda per a cadascun dels centres que ofereixen el grau d’Infermeria a
la demarcació de Barcelona. La classificació es farà en funció de la mitjana aritmètica de les
puntuacions numèriques de les assignatures del curs complet.
En cas d’empat es becarà l’expedient amb un número total més gran de matrícules d’honor en
primer lloc, excel·lents en segon lloc, notables en tercer lloc i suficients en quart lloc.
En cas de quedar deserta la beca d’un dels centres universitaris, és a dir, que no presenti
candidatura cap alumne d’aquell centre, el premi es donarà a l’estudiant amb el següent millor
expedient d’entre totes les universitats.
La decisió serà inapel·lable.
En qualsevol moment, tant del procés de selecció com en el moment de concedir l’ajut, el COIB
es reserva el dret de sol·licitar els originals dels documents presentats, que s’hauran de presentar
en el termini i la forma indicada. Si no fos així, es desestimaria la sol·licitud.

Concessió de l’ajut
El COIB publicarà en la seva pàgina web els candidats seleccionats en data 21 de novembre de
2022.
Un cop concedit els ajuts, l’alumne que hagi resultat ser beneficiari haurà d'acceptar per escrit
en el termini de deu dies a partir de la comunicació oficial que rebrà per correu.

Abonament de l’ajut
L’abonament es realitzarà durant el mes de desembre del 2022, sempre que el beneficiari hagi
acceptat l’ajut, tal com es descriu en el punt anterior.
Es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
Els imports estan sotmesos a la fiscalitat vigent.

