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Salutació
1.

Foto de família al Pavelló Mies Van der Rohe, Barcelona,                                 
3 de Desembre de 2018
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La Fundació “Barcelona Education in Science and Technology (BEST), Fundació Privada” és una 

entitat nascuda amb l’objectiu d’afavorir la formació universitària d’excel·lència, en especial les col·

laboracions interdisciplinàries i interuniversitàries, impulsar la formació de professionals amb una 

alta capacitació professional i tècnica, i identificar, atreure i promoure el talent d’estudiants amb 

provades capacitats intel·lectuals i d’esforç.

L’any 2017 es va realitzar la constitució de la Fundació a nivell formal, amb l’emissió de la carta 

fundacional i la inscripció al registre del patronat de fundacions. A finals de l’any es va realitzar el 

llançament de la crida internacional per a la cerca de director·coordinador d’estudis de grau que es 

va poder incorporar a finals de gener de 2018. Aquests passos van permetre començar el 2018 amb 

una fundació operativa i capacitat de vehicular l’encàrrec descrit a les finalitats fundacionals.

L’any 2018 ha estat l’any de la posada en funcionament, d’acord amb el pla d’acció establert durant 

el mes de gener. Pel que fa a l’estructura de la fundació, al capítol 2 de la present memòria es donen 

els punts més importants respecte a la configuració del patronat i altres aspectes.

Pel que fa a l’àmbit acadèmic, les activitats del 2018 ha suposat posar en marxa els estudis de grau 

en “Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica”, interuniversitari UPC·UPF i amb docència total-

ment en anglès. Als capítols 3, 4 i 5 de la present memòria es destaquen les activitats més impor-

tants en els apartats de planificació acadèmica, promoció dels estudis i composició de la primera 

promoció d’estudiants.

Donada la finalitat fundacional d’ajudar al talent a poder completar amb èxit estudis d’excel·lència, 

un dels punts més importants i que fan d’aquest un projecte diferencial ha estat el disseny i desen-

volupament d’un programa específic de beques i ajuts a l’estudi. Durant l’any 2018 s’han realitzat 

les Bases del programa i s’ha llançat una primera Convocatòria extraordinària 2018, amb vigència 

durant tot el curs acadèmic 2018-2019. Els detalls del programa i convocatòria es poden trobar al 

capítol 6.

Finalment, també cal destacar les activitats realitzades per ajudar a facilitar la connexió indús-

tria·acadèmia·estudiants presentades al capítol 7. La fundació BEST suposa afrontar un repte am-

biciós de connectar el món universitari i empresarial i que vol ser capaç de fer arribar als estudiants 

condicions d’aprenentatge que siguin de gran valor per a la seva carrera professional. A mesura que 

les primeres promocions vagin recorrent el pla d’estudis i graduant-se tindran l’oportunitat de fer 

pràctiques i treballar en les empreses que hi fan confiança. Però ja des dels primers cursos, tenen 

l’oportunitat de trobar·se, conèixer i aprendre de primera mà sobre experiències dels líders indus-

trials i empresarials del nostre entorn.

Joaquim Coello

President
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2.
Estructura i organs 
de governs de la 

fundació
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a. Configuració del Patronat
D’acord amb els estatus, el patronat és l’òrgan màxim de govern, decisió i representació 

de la Fundació i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a l’assoliment de la 

missió fundacional i l’acompliment de les finalitats de la Fundació. 

Ha d’estar constituït per un mínim de 5 i un màxim de 25 membres, dels quals hi pot haver 

fins a un màxim de 6 patrons d’institucions sense afany de lucre, nomenats entre persona-

litats distingides que siguin de referència en relació amb l’activitat de la Fundació, fins a 

un màxim de 14 patrons en representació de les empreses que contribueixen a la dotació 

fundacional de la Fundació i fins a un màxim de 5 rectors/es de les universitats que impar-

teixen estudis de grau o postgrau promoguts i finançats per la Fundació.

El primer patronat designat a la carta fundacional és el composat pels membres següents:

President, Joaquim Coello (Barcelona Global)

Vocals,  Andreu Mas-Colell (Barcelona Global)

  Jordi Camí (Barcelona Global)

  Ramon Carbonell (FemCAT)

  Dolors Novell (FemCAT)

  Oriol Guixà (FemCAT)

  Jaume Casals (Rector UPF)

  Francesc Torres (Rector UPC)

Secretari, Francesc Solà

La primera reunió del patronat de l’any 2018 va tenir lloc el dimecres 31 de gener a l’edifici 

del Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (Campus Nord de la UPC). Durant 

l’any 2018 s’ha estat realitzant el procés per nomenar més patrons per donar entrada a 

les empreses i institucions que s’han sumat al projecte, d’acord amb el que preveuen els 

estatuts.
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En concret, a la reunió del patronat que va tenir lloc el dilluns 15 d’octubre a l’edifici del 

Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra (Campus de la Mercè). es va aprovar l’entrada 

d’un nou patró (Alberto López Prior, Vocal) de l’empresa Cellnex.

En aquesta reunió, també es van poder tractar altres aspectes. Per exemple, pel que fa 

al Programa de beques i ajuts a l’estudi, es van poder debatre i aprovar les “Bases del 

programa” i la “Convocatòria extraordinària 2018”, a partir d’una proposta que s’havia 

treballat en el sí de la Comissió de Coordinació de Grau UPC·UPF.

També en aquesta reunió es va acordar la creació i la composició de la “Comissió de be-

ques i ajuts”, que és l’òrgan en el que delega el patronat de la Fundació per al desenvolu-

pament del dit programa i és qui té potestat per decidir sobre l’atorgament de les beques 

i ajuts d’acord amb el fixat a les Bases i la Convocatòria.

Finalment, a la mateixa reunió, el patronat va decidir destinar un import de 40.000€ a la 

dotació de beques i ajuts de l’any 2018. El Capítol 6 de la present memòria recull els punts 

més importants del desplegament del Programa dut a terme durant la present anualitat i 

la també sobre la resolució de dita convocatòria extraordinària. Així mateix els Annexos 3 

i 4 contenen els documents relatius a les Bases i la Convocatòria extraordinària 2018.

b. Selecció de director/coordinador per a estudis de 
grau
En data 21 de novembre de 2017 es va llançar la crida internacional per seleccionar un/a 

director·coordinador per als estudis de grau en “Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmi-

ca”. La crida es va publicar a diferents portals de cerca de feina, planes web i xarxes socials 

i la presentació de candidatures va estar oberta fins al 14 de desembre de 2017. Acabat el 

període de presentació de sol·licituds, es va comptabilitzar la recepció d’una quarantena 

de candidatures vàlides.

En el procés de selecció, hi van participar, entre d’altres, responsables acadèmics de les 

dues universitats i el secretari de la fundació BEST. El procés va comptar amb diferents 

fases d’entrevistes en panell i entrevista personal i es va realitzar durant el mes de desem-

bre. Finalment, al gener es va proposar el càrrec al candidat Joaquim Minguella i Canela, 

que es va incorporar com a personal de la fundació el 5 de febrer de 2018 amb un con-

tracte per un any.
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En Joaquim Minguella és doctor en Enginyeria Industrial per la UPC, Diploma Internacional 

en gestió de l’Imperial College de Londres i graduat Unitech per la Unitech Internacional 

Association. Anteriorment havia estat director acadèmic i director d’R+D+i de la Fundació 

CIM, fundació de la qual ha passat a formar part com a vocal de la seva Comissió delega-

da. Compatibilitza el càrrec director·coordinador per als estudis de grau amb classes com 

a professor a temps parcial a la UPC, en matèria de sistemes de fabricació integrada per 

ordinador.

c. Implicació de les empreses en la configuració del 
projecte
Dins de la concepció de la col·laboració público·privada que suposa la Fundació BEST, 

una de les pedres angulars és la implicació d’empreses de sectors industrials, tant de 

grans empreses com de pimes 

Per aquest motiu, s’ha fet una campanya d’implicació empresarial especialment intensa 

durant la primera meitat de l’any 2018. En total, s’ha visitat i informat més d’una cinquan-

tena d’empreses dels sectors afins, amb les que s’ha constatat un important interès en el 

projecte. A la data d’emissió del present document, s’han sumat al projecte les empreses 

Acciona, Agrolimen, Cellnex, Comexi, Doga, Fundació Repsol, Fundació Banc Sabadell, 

HP i Nestlé. Així mateix, una altra dotzena d’empreses es troben en el procés de decisió 

i/o incorporació que s’hauria de resoldre en els propers mesos o per a futures anualitats.

Per a les empreses ja adherides, es va convocar una sessió d’introducció, coneixement i 

agraïment a la seu de Barcelona Global el dijous 26 de juliol de 2018.

D’altra banda, pel que fa a la posada en marxa de nous estudis, és fonamental que la 

implicació de les empreses vagi més enllà del que pot oferir el reconeixement per la vi-

sibilitat del recolzament ofert. Per aquest motiu, s’ha preparat un pla amb les activitats 

d’interacció entre les empreses i els estudis del qual se’n destaquen els punts següents:

9



	Reunions de Patronat i Comitès:

o Reunions de Patronat: Es preveuen unes tres reunions a l’any. Donat que es 

tracta de l’organisme de màxima representació i decisió de la Fundació és 

el millor lloc per posar en comú les experiències i traçar les línies mestres 

de treball

o Reunions de Comitè de beques i ajuts: Es preveuen unes quatre reunions a 

l’any. Una de les missions de la fundació es facilitar ajut financer als partici-

pants en els estudis, complementari al que puguin obtenir d’altres fonts de 

finançament. El comitè d’atorgament d’ajuts ha de ser l’òrgan de decisió 

per a aquests efectes i per tant en ell s’hi presentaran els detalls dels parti-

cipants i la seva evolució i necessitats.

	Actes especials de networking i amb estudiants

o Actes especials: Es preveu un acte especial coincidint amb la inauguració 

de curs i un altre a meitat de l’any coincidint amb la sessió d’acollida a la 

UPF.

o Seminaris d’empresa / visites a empreses: Es realitzaran en els mesos de 

febrer i març, coincidint amb els dies sense docència per canvi de quadri-

mestre. En concret, s’està treballant per agrupar·los dins el paraigües de 

projectes específics anomenats “Enterprise Challenges” (Veure Capítol 7).

o Activitats de networking per a RRHH: En les properes anualitats, quan eles 

estudiant ja hagin superat el nombre mínim de crèdits ECTS per poder op-

tar a realitzar pràctiques extracurriculars en empreses, es preveu la realitza-

ció de trobades entre els estudiants i els responsables de recursos humans 

i talent de les empreses implicades.

	Internships i borsa de treball

o Borsa i Selecció de candidats: Es preveu que les empreses puguin oferir 

estades per als estudiants, per tal de realitzar internships i/o treballs de fi-

nal de grau. El calendari d’obertura i tancament de la borsa serà durant els 

mesos d’abril i maig, a partir del tercer any dels estudis.

o Estades en empreses: La realització de les estades en empreses està previs-

ta per a que es pugui realitzar durant els mesos de juliol i agost.
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Antoni Brufau, president de Repsol, conversant amb els estudiants i professors al 
Pavelló Mies Van der Rohe, Barcelona, 3 de Desembre de 2018
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acadèmica



Finalment, cal no oblidar que la posada en marxa del grau només ha estat possible gràcies 

al paper i gran nivell d’implicació d’entitats aglutinadores com són Barcelona Global i la 

Fundació d’Empresaris de Catalunya (FemCAT). Aquestes entitats han actuat com a enti-

tats tractores i s’hi han implicat tant a nivell col·lectiu com individual. 

A més, la seva implicació ha suposat que s’hagin pogut utilitzar els fòrums que els són 

propis per tal d’incrementar la difusió de les activitats i avenços aconseguits en el desen-

volupament dels estudis impulsats per la Fundació BEST, com per exemple a l’Assemblea 

General de Barcelona Global que va tenir lloc el dimarts 11 de desembre de 2018.

a. Configuració i desplegament del Pla d’estudis
Com s’ha comentat a la introducció, les activitats de la Fundació BEST durant l’any 2018 

en la vessant acadèmica s’han centrat en la posada en marxa dels estudis de grau “Tecno-

logies Industrials i Anàlisi Econòmica”.

El grau combina els coneixements de les matèries bàsiques d’enginyeria (Física, Química, 

Informàtica, Expressió gràfica, Mecànica, Electricitat, electrònica i automàtica, Organitza-

ció de la Producció, Tecnologies mediambientals i sostenibilitat i Projectes) amb assigna-

tures amb continguts que constitueixen els fonaments d’economia (Microeconomia, Ma-

croeconomia, Econometria i Teoria de Jocs). També cobreix un tronc comú d’assignatures 

relacionades amb les Matemàtiques i l’Estadística.

Té una càrrega de 240 ECTS distribuïts en una durada de quatre anys i la impartició és ínte-

grament en anglès. Un cop acabats els estudis, el grau de 4 anys de durada permet l›accés 

sense complements de formació al Màster Universitari en Enginyeria Industrial (que habi-

lita per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a Industrial) i també proporciona la 

preparació per seguir estudis superiors d’Economia.

Els crèdits corresponents a la UPC s’impartiran a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona (ETSEIB), situada al Campus de Sud de Barcelona. Els crèdits cor-

responents a la UPF s’impartiran a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 

(FCEE), situada al Campus de la Ciutadella. Els horaris estan dissenyats per evitar que 

coincideixin classes o exàmens del mateix curs el mateix dia a tots dos centres
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Aquest nou grau universitari, ha estat inscrit en el sistema públic a través del procediment 

de verificació previst a tal efecte. En data 2 de març de 2018 es va rebre l’informe de valo-

ració favorable per part de l’AQU (Agència de Qualitat Universitària de la Generalitat de 

Catalunya) i s’ha realitzat el procés d’inscripció al RUCT (Registro de Universidades, Centros 

y Títulos) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El títol oficial porta per denomi-

nació “Graduado o Graduada en Tecnologías Industriales y Análisis Económico”.

El pla d’estudis s’anirà desplegant any a any. Així, al setembre de 2018 s’iniciarà la docència 

de les assignatures de la UPC del primer quadrimestre i fins a la primavera de 2022 no es 

preveu que es desplegui la totalitat de les assignatures del grau. La coordinació acadèmica 

global per a les assignatures de la UPC recau en la Prof. Neus Cónsul i per que fa a la UPF 

aquesta tasca recau en el Prof. Humberto Llavador.

En aquest sentit, el 22 de maig de 2018 va tenir lloc a la Facultat de Ciències Econòmiques 

i Empresarials de la UPF la reunió de la Comissió de Coordinació dels estudis de grau UPC·

UPF. En aquesta reunió es va fixar la programació de les assignatures per al curs 2018·2019. 

Aquestes assignatures, pertanyents al primer any dels estudis, són les que es presenten a 

la taula següent:

Nom català Nom castellà Nom anglès Crèdits 
ECTS

Període de 
docència

Tipus       
d’assignatura

Codi           
Departament

Àlgebra i Geo-
metria

Álgebra y Geo-
metría

Algebra and 
Geometry

6,0 Q1 (Tardor) Obligatòria UPC 749

Càlcul I Cálculo I Calculus I 6,0 Q1 (Tardor) Obligatòria UPC 749

Química Química Chemistry 6,0 Q1 (Tardor) Obligatòria UPC 713

Física I Física I Physics I 6,0 Q1 (Tardor) Obligatòria UPC 748

Programació Fundamentos de 
Programación

Programming 6,0 Q1 (Tardor) Obligatòria UPC 723

Càlcul II Cálculo II Calculus II 6,0 Q2 (Prima-
vera)

Obligatòria UPC 749

Física II Física II Physics II 6,0 Q2 (Prima-
vera)

Obligatòria UPC 748

Introducció a 
l’economia 

Introducción a la 
economía

Introduction to 
Economics

6,0 Q2 (Prima-
vera)

Obligatòria UPF DEE

Introducció a la 
teoria de jocs

Introducción a la 
teoría de juegos

Introduction to 
Game Theory

6,0 Q2 (Prima-
vera)

Obligatòria UPF DEE

Probabilitat i 
Estadística

Probabilidad y 
Estadística

Probability and 
Statistics

6,0 Q2 (Prima-
vera)

Obligatòria UPF DEE

Taula 3.1. Programació d’assignatures per al primer curs del grau en Tecnologies          
Industrials i Anàlisi Econòmica (2018-2019)
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De manera general, la relació entre les dues universitats ha estat senzilla i fluida, amb 

contactes constants entre els dos centres docents a tots els nivells (coordinació i direcció 

acadèmica, gestió acadèmica, serveis centrals, equips directius i equipsrectorals).

Per exemple, el dimarts 23/10/2018 es va realitzar una reunió de Coordinació al campus 

de la UPF per fer valoració de l’inici de la primera promoció amb els equips directius dels 

dos centres i el dilluns 29/10/2018 es va fer una reunió a la UPC per coordinar els equips 

dels dos centres de cara a les activitats de programació i promoció per al quadrimestre de 

primavera.

b. Designació de coordinadors d’assignatures
Un altre aspecte fonamental en el desplegament del pla d’estudis ha estat la designació 

de professors per a la coordinació i impartició d’assignatures. En aquest sentit, s’ha seguit 

el procediment de consulta als departaments experts en les matèries per demanar pro-

postes de coordinació de les assignatures. A cadascuna de les universitats participants 

s’ha seguit els processos corresponents (comissions i juntes), podent seleccionar profes-

sors amb alta capacitat, motivació i prestigi en el seu camp.

Els noms dels/de les professors/es designats/des són els que es recullen a la taula a con-

tinuació.

Nom d’assignatura en anglès Prof. Coordinador/a

Algebra and Geometry Prof. Jaume Amoros Torrent

Calculus I Prof. Gemma Huguet Casades

Chemistry Prof. Maria Pilar Almajano Pablos

Physics I Prof. Josep Sempau Roma

Programming Prof. M. Dolors Ayala Vallespi

Calculus II Prof. Amadeu Delshams i Valdes

Physics II Prof. Josep Sempau Roma

Introduction to Economics Prof. Humberto Llavador

Introduction to Game Theory Prof. Fabrizio Germano

Probability and Statistics Prof. David Rossell

Taula 3.2. Nom dels coordinadors/es d’assignatures per al primer curs del grau en  Tecnologies 
Industrials i Anàlisi Econòmica (2018-2019)

L’Annex 1 conté fitxes amb els currículums abreujats dels coordinadors designats.
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c. Contactes amb universitats estrangeres

Una de les pedres angulars d’uns estudis d’excel·lència és la coalició amb universitats es-

trangeres de prestigi. Donat que les mobilitats i programacions conjuntes es solen realitzar 

en els darrers anys de les titulacions –quan els estudiants ja han completat les matèries 

bàsiques i estan començant assignatures més especialitzades·, el contacte amb terceres 

universitats està previst per als anys posteriors.

Amb aquesta intenció, el dimecres 28/10/2018 es va realitzar una reunió temàtica en Co-

missió de Coordinació del Grau sobre mobilitat i estades internacionals amb la participa-

ció del vicedegà de relacions internacionals de la Facultat d’Economia (Prof. Àngel Gil) i el 

sotsdirector de relacions internacionals de l’ETSEIB (Prof. Lucas Van Wunnik). En aquesta 

reunió es van traçar les línies mestres de les mobilitats dins el grau i es va analitzar una llista 

d’universitats de prestigi (basada en l’anàlisi de les posicions als rànquings internacionals) 

amb les quals es voldria establir una relació de partenariat específica per al grau.

Actualment els vicedegà i sots·director (en cada cas) estan treballant amb els seus contac-

tes per a l’establiment d’acords de mobilitat per al grau. El pla és poder tenir els acords 

tancats durant el present curs acadèmic (2018-2019) per poder oferir les places en el pro-

per curs (2019·2020), de manera que els alumnes puguin realitzar estades en els cursos 

tercer (2020-2021) i quart (2021-2022).



4 
Activitats de 

Promoció dels 
estudis
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L’edició de material promocional s’ha coordinat 

entre les diferents entitats presents al patronat 

inicial de la fundació. 

Pel que fa a les universitats, la UPC ha realitzat el 

díptic específic i ha incorporat la informació a la 

guia d’estudis. Per la seva part, la UPF també ha 

incorporat aquesta informació a la seva guia d’es-

tudis i ha preparat un vídeo de presentació.

Tota aquesta informació s’ha fet pública en dife-

rents canals:

	Web UPC: https://www.upc.edu/ca/graus/industrial·technologies·and·econo-

mic-analysis-interuniversitari-upc-upf-barcelona-etseib 

	Web UPF: https://www.upf.edu/es/web/graus/grau·tecnologies·industrials·anali-

si-economica 

	Web ETSEIB: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-tecnologies-indus-

trials-i-analisi-economica 

En aquest sentit, s’ha optat per tenir com a plana web principal per als estudis la de la UPC 

i per als detalls en concret la dedicada des de l’ETSEIB (és l’escola on els estudiants fan la 

matrícula). També s’ha inclòs la informació a portals independents com ara Unportal.net.

Les campanyes de promoció per a la captació d’estudiants potencials s’han dut a terme 

entre febrer i abril i s’han realitzat a Google, Facebook i Twitter.

Pel que fa a les entitats Barcelona Global i FemCat, el seu rol principal ha estat en la cerca 

i implicació d’empreses per a sumar·se al projecte. Així doncs s’han encarregat de realitzar 

entrevistes i visites a empreses i també de realitzar el material promocional específic. Els 

fruits han estat evidents amb l’incorporació de les empreses citades al capítol 2.

En paral·lel, també han realitzat una campanya per a tenir aparicions en premsa escrita en 

mitjans de prestigi i que cobreixin un ampli espectre de la societat. A l’Annex 2 es presen-

ten retalls de premsa dels diaris El Periódico, La Vanguardia, El País, Expansión i el Diari Ara.

a. Material promocional, portals i campanyes
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Interior del díptic promocional dels estudis de grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi 
Econòmica

Respecte a la fundació BEST, durant l’any 2018 s’ha procedit a registrar el domini web 

www.fbest.org, el qual esdevindrà el canal principal per a la reposició d’informació de les 

activitats i assoliments de la Fundació.

Actualment, la plana es troba en procés de construcció i incorporació de materials refe-

rents als apartats “Conèixer BEST”, “Estudis BEST”, “Beques BEST” o “Empreses BEST”. 

De fet, quan estigui completament operativa, també servirà com a canal telemàtic de 

comunicació per a la sol·licitud de beques de les diferents convocatòries gràcies a l’habi-

litació d’un formulari web per al bolcat d’informació i incorporació de documents adjunts.

Finalment, també cal destacar algunes accions específiques dutes a terme en el camp de 

les xarxes socials, per exemple en la compartició de retalls de premsa per a la seva difusió 

en canals complementaris. Per exemple, a principis de setembre es va difondre a través 

de LinkedIn un dels articles publicats al diari “El País” pel professor Jordi Camí de la UPF.

Un mes després de la seva publicació, l’article va ser visitat per 930 perfils, detectant·se 

interès específic no només des de diferents indrets de Catalunya sinó també des de ciutats 

com Madrid, Milà, Munich, Brussel·les o París.
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Difusió en xarxes socials i impactes en visualitzacions de l’article “Uns nous i inèdits 
estudis universitaris”
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Durant la campanya de promoció dels estudis per al curs amb inici al setembre de 2018, es 

van realitzar un total de 7 jornades de portes obertes als dos centres docents amb impar-

tició del grau (UPC i UPF).

Les dates de realització d’aquestes jornades han estat les següents:

	UPC·ETSEIB: 14/02, 07/04 i 14/04

	UPF·FCEE: 17/02, 03/03, 17/03 i 07/04 

Totes les jornades van tenir una gran afluència i cal destacar que en totes els assistents van 

realitzat qüestions específiques sobre els nous estudis, posant de manifest un gran nivell 

d’interès en el nou grau.

b. Jornades de portes obertes i Saló de l’Ensenyament

Sala plena a la jornada de portes obertes a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria       
Industrial de Barcelona (UPC), 14 d’abril de 2018 

D’altra banda, també es va assistir al Saló de l’Ensenyament, esdeveniment per excel·lèn-

cia per a la cerca d’estudis a Catalunya, que es va celebrar del 14/03 a 18/03 al recinte de 

la Plaça d’Espanya de la Fira de Barcelona.

Al saló, els estudis van estar promocionats en dos mostradors dedicats un a l’estand de 

cada universitat (UPC i UPF). Els estudis hi van tenir molt bona acollida i es van recollir un 

total de 197 adreces de correu de persones interessades en els estudis. Aquesta xifra, per 

posar-la en context, multiplica per quatre o per cinc el nombre d’adreces recollides per a 

la resta de nous graus oferts per la UPC.
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5. 
Primera 

promoció 
d’estudiants



Taula 5.1. Sol·licituds, places ofertes i rati demanda:oferta dels 19 primers graus del 
sistema català al 2018 (492 graus)
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Tal com s’ha configurat, el grau en “Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica” és un 

grau públic que té com a vies d’accés totes les vies habituals de preinscripció università-

ria. Per a la ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l’accés a la 

universitat a la preinscripció universitària a Catalunya, s’estableix un coeficient de 0,2 a les 

assignatures de Matemàtiques, Física i Química. No s’estableix cap matèria amb coeficient 

de ponderació de 0,1. La impartició del grau es realitza íntegrament en anglès, motiu pel 

qual és imprescindible un bon domini de la llengua anglesa per tal de seguir els estudis 

amb normalitat des del primer dia, malgrat que no es demana cap certificació de nivell 

d’idiomes a l’inici.

L’oferta de places de nou ingrés per al curs 2018·2019 ha estat fixada en 40 places. Els 

resultats de la preinscripció han estat molt satisfactoris, rebent un total 139 sol·licituds en 

primera preferència i un total de 282 sol·licituds tenint en compte els alumnes que l’han 

demanat en alguna de les 8 opcions possibles. El rati de 3,475:1 en demanda:oferta col·lo-

ca els estudis en la 14a posició del total de 492 graus públics oferts a Catalunya.



Taula 5.2. Nota de tall dels 25 primers graus del sistema català al 2018 (492 graus)

Destacar també que, 

des del punt de vis-

ta de la perspectiva 

de gènere, la primera 

assignació ha comp-

tat amb un 36,4% de 

dones, el que suposa 

pràcticament el doble 

dels percentatges ha-

bituals als graus d’en-

ginyeria i tecnologia.
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Aquesta alta demanda ha fet que la nota de tall s’hagi situat en un 12,102/14, essent la 

21a més alta dels 492 graus públics oferts a Catalunya, la 4a més alta dels 70 graus oferts 

a la UPC i la 5a més alta dels 76 graus oferts a la UPF.



Pel que fa a l’arrencada dels estudis amb la primera promoció d’estudiants, la primera 

sessió d’acollida i la matricula es va realitzar a l’ETSEIB el divendres 13 de juliol de 2018 en 

horari de matí.

L’organització dels horaris s’ha conformat en franges tant de matí com de migdia i tarda, 

deguda la naturalesa de ser estudis a temps complert. 

En els quadrimestres amb docència en els dos campus (Sud Diagonal i Ciutadella), les clas-

ses estan organitzades de manera que els estudiants no hagin de canviar de campus dins 

del mateix dia. També s’ha tingut en compte facilitar en la mesura del possible que els i les 

estudiants es puguin implicar en la vida universitària i per tant s’han tingut en compte les 

franges d’activitats específiques a cada centre. 

Això implica que tots els dimecres els estudiants tindran classe a la UPF, tot respectant 

sense docència la franja corresponent a l’”Aula de Cultura” (11 a 13h) i que tots els dijous 

els estudiants tindran classe a la UPC, tot respectant sense docència l’anomenada “franja 

cultural” (de 12 a 14h)

La data d’inici dels estudis per al curs 2018·19 va ser el 12 de setembre de 2018 i l’últim 

examen de reavaluació del curs està previst per al 12 de juliol de 2019.
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Pati de l’edifici Roger de Llúria del Campus de la Ciutadella de la UPF, Barcelona
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6. 
Programa de 
beques i ajuts 

a l’estudi
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a. Bases i Convocatòria 2018
Durant la tardor de 2018, la Comissió de Coordinació de Grau va treballar una proposta 

de bases per al programa de beques i ajuts a l’estudi, que va ser discutida i aprovada pel 

patronat de la fundació BEST a la reunió del 15/10/2018.

D’aquesta manera, l’objectiu del programa és ajudar a persones amb talent per tal que 

puguin cursar i completar amb èxit estudis impulsats per la fundació BEST, sigui quina 

sigui la seva condició econòmica a l’inici o durant el desenvolupament dels estudis.

La filosofia del programa estableix el proveïment de recursos necessaris a les persones 

receptores, d’acord amb les despeses esperades per a cursar els estudis i les necessitats 

personals de cadascuna d’elles.

Els tipus de beques i ajuts previstos al programa són els següents:

(a) Ajuts als estudis (poden incloure matrícula, residència i/o beca salari de manuten  

 ció)

(b) Beques de mobilitat (per a estades de pràctiques o acadèmiques)

(c) Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes

Els requisits fixats per les bases del programa per a les persones sol·licitants de la tipolo-

gia (a) –Ajuts als estudis· són els següents:

• Requisit 1: Estar cursant alguns dels estudis impulsats per la fundació BEST o bé ser 

admesa (preferentment en primera assignació) al procés de preinscripció universitària 

a Catalunya per cursar alguns dels estudis impulsats per la fundació BEST.

• Requisit 2: Formar part d’una unitat familiar amb necessitats econòmiques. Com a 

norma general, el nivell de renda neta anual per membre de la família no podrà supe-

rar la mitjana de Catalunya [dada a comparar amb les estadístiques proporcionades 

per l’IDESCAT]. Aquest requisit podrà ser valorat de manera especial en funció del 

lloc d’origen de la persona candidata. 

• Requisit 3: Mantenir un bon progrés acadèmic. Es tindran en compte les qualificaci-

ons que constin a l’expedient acadèmic si la persona ja es troba a la universitat o bé 

les qualificacions per accedir a la universitat si la persona candidata acaba de cursar 

la prova d’avaluació de batxillerat / PAU).
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• Requisit 4: Demanar l’ajut equivalent a altres entitats públiques i/o privades proveïdo-

res de beques (per exemple: Ministerio de Educación i Beques AGAUR). 

• Requisit 5: Sol·licitar la beca d’ajut als estudis a la fundació BEST dins del termini fixat 

i aportant la informació necessària de manera completa i veraç.

A tall informatiu, es comenta que en la metodologia de l’IDESCAT, “la renda neta anual 

recull exhaustivament els ingressos corrents monetaris i no monetaris de les llars, ja si-

guin fonts individuals o col·lectives, restant l’impost sobre la renda, els impostos sobre el 

patrimoni i les cotitzacions obligatòries dels assalariats, autònoms, desocupats (si escau) i 

empresaris a la Seguretat Social i les transferències trameses entre llars, en un any natural 

que correspon a l’any anterior al de la referència temporal de l’enquesta. Les dades rela-

tives als ingressos de les llars s’elaboren mitjançant una metodologia mixta que combina 

la informació proporcionada pels informants amb els registres administratius de l’Agèn-

cia Estatal d’Administració Tributària i de la Seguretat Social.”

La Convocatòria extraordinària 2018, aprovada pel patronat, ha estat dotada amb un im-

port màxim de 40 000€, d’acord amb la distribució següent:

• Destinar un màxim del 70% de la dotació de la convocatòria als ajuts a l’estudi ·tipus 

(a)· [Import màxim a destinar: 28000€]

• No convocar beques de mobilitat –tipus (b)-

• Destinar la resta del pressupost de la convocatòria al fons d’emergència –ajuts de 

tipus (c)-.

Els fons que no siguin adjudicats en la present convocatòria romandran a la fundació per 

poder ser utilitzats en les properes convocatòries d’ajudes.

El calendari en que ha transcorregut la Convocatòria extraordinària 2018 per a la sol·lici-

tud i resolució d’ajuts de tipus (a) ha estat el següent:

• Període de sol·licituds: del 22/10/2018 al 09/11/2018

• Període d’entrevistes personals: del 19/11/2018 al 23/11/2018

• Proposta de resolució: 28/11/2018



Proposta de concessió
(a) Ajut als estudis

Imports Totals 
[€]Matrícula

Residència   

(màxim)
Beca-salari

 1

45- 

- - - 

- -  0 € 4.000 €   0 € 4.000 €

 2

48- 

- - - 

- -  0 € 4.000 €   0 € 4.000 € 

 3

49- 

- - 

- -  N/A N/A  3500€ 3.500 € 

11.500 € 

Total màxim   

proposat [€]

28.000 € 

Màxim previst 

convocatòria 

[€]

D’altra banda, el període per a sol·licituds d’ajuts del fons d’emer-
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• Comunicació als sol·licitants: 04/12/2018

A la data de tall del 09/11/2018 a les 23:59h, s’havien rebut 3 sol·licituds per a Ajuts a l’es-

tudi –tipus (a)·, que van ser considerades vàlides i avaluades per la Comissió de beques 

i ajuts. Després de la deliberació, la Comissió va decidir per unanimitat fer una proposta 

d’atorgament de beques que comprenia ajuts a les tres persones sol·licitants, ascendint a 

un import total de 11 500€ d’acord amb la distribució de la taula 6.1 a continuació.

D’aquesta proposta d’assignació, només les persones sol·licitants 2 i 3 van poder aportar 

la informació necessària per a l’acceptació en el termini establert, essent doncs la quanti-

tat dotada en beques un total de 7 500€. 

D’aquesta dotació, donada la periodificació en 10 mesos dels ajuts, es defineix que 3 

000€ corresponen a l’exercici 2018 (mensualitats de setembre a desembre) i 4 500€ cor-

responen a l’exercici 2019 (per les mensualitats corresponents als mesos de gener a juny).

Taula 6.1. Proposta d’atorgament de beques en ordre de prioritat



gència per a circumstàncies sobrevingudes ·tipus (c)· estarà obert durant tot el període 

lectiu del curs 2018-2019. A la data d’emissió del present document, no s’havia rebut cap 

sol·licitud aplicant als ajuts del tipus (c).

b. Comissió de beques i ajuts
La implementació del programa de beques i ajuts des de la seva aprovació ha estat res-

ponsabilitat de la Comissió de beques i ajuts creada a tal efecte el 15/10/2018. Segons 

l’acord del patronat, la Comissió ha d’estar formada pels següents membres: 

• Un representant de la UPC

• Un representant de la UPF

• El Director/Coordinador dels estudis

• Un màxim de 5 representants de les empreses, designats pel Patronat

En concret, els membres designats pel patronat i que estan duent a terme les tasques 

corresponents són:

• Sra. Neus Cónsul – Directora de l’ETSEIB, i responsable acadèmica del grau en 

Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica a la UPC

• Sr. Humberto Llavador – Professor del Departament d’Economia i Empresa i 

responsable acadèmic del grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica 

a la UPF

• Sr. Joaquim Minguella - Director/Coordinador del grau en Tecnologies Indus-

trials i Anàlisi Econòmica UPC·UPF

• Sr. Alberto López Prior, Director de Recursos i Transformació de Cellnex

• Sr. Matías Ripoll, Director de Recursos Humans de DOGA 
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7. 
Actes de connexió 
empresa-acadèmia-

estudiants
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a. Acte d’obertura del grau a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona (16 d’octubre de 
2018)
El primer acte de connexió empresa·acadèmia·estudiants es va poder realitzar un cop 

ja s’havia iniciat el curs. Va tenir lloc a l’Aula Capella de l’ETSEIB el dimarts 16/10/2018 

al vespre i va consistir en una primera part de conferència plenària i una segona part de 

networking amb una assistència que va superar les 90 persones.

La primera part plenària va tenir l’actuació institucional dels degà i directora dels dos 

centres docents, del President de la Fundació BEST i dels Rectors de les universitats par-

ticipants UPC i UPF., el i Obertura del grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica. 

Així mateix, també va contenir una conferència magistral impartida per la Sra. Inka Guixà, 

directora general i vicepresidenta del Consell d’Administració de La Farga.
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L’ordre del dia de l’acte va ser el següent:

• 18:00 h Paraules de benvinguda a càrrec de la Sra. Neus Cónsul, directora de 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la UPC. Parlament 

sobre l’escola i la configuració dels nous estudis interuniversitaris.

• 18:10 h Paraules del Sr. Walter García·Fontes, degà de la Facultat d’Economia i 

Empresa de la UPF. Parlament sobre les lliçons apreses en els estudis impartits a la 

Facultat.

• 18:20 h Paraules del Sr. Joaquim Coello, president de la Fundació BEST. Parlament 

sobre la necessitat de la col·laboració entre empresa i universitat per a una formació 

orientada a les necessitats del futur.

• 18:35 h Paraules de la Sra. Inka Guixà, directora general de La Farga. Parlament 

sobre el punt de vista de les empreses. “Les necessitats de formació vistes des dels 

reptes de les empreses”.

• 18:50 h Paraules del Sr. Jaume Casals, rector de la UPF. Parlament sobre el procés 

de definició i creació dels nous estudis. Articulació i arrencada.

• 19:00 h Paraules de clausura a càrrec del Sr. Francesc Torres, rector de la UPC. Par-

lament sobre les perspectives en la col·laboració futura. Cloenda formal de l’acte.

• 19:10 h Fi de la conferència plenària i inici del Newtorking amb refrigeri ofert per 

la Fundació BEST.

b. Acte d’obertura del grau al Pavelló Mies Van der 
Rohe, Barcelona (3 de desembre de 2018)
El segon gran acte de connexió entre empreses i estudiants va tenir lloc el dilluns 

03/12/2018 al vespre al Pavelló Mies Van der Rohe (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7 · 

08014 Barcelona). El format de realització va ser el mateix que a l’acte anterior, mantenint 

una part de conferència i amb un acte de networking posterior i l’assistència va fregar el 

centenar de persones dels diferents àmbits (estudiants, universitats i empreses).

En aquest cas el CEO de Barcelona Global (Sr. Mateu Hernández) va fer la introducció i 

la conducció de l’acte, i el president de la Fundació BEST (Sr. Joaquim Coello) va fer les 

paraules de benvinguda.



L’ordre del dia de l’acte va ser el següent:

• 17:00 h Inici de l’acte, benvinguda a càrrec de Mateu Hernández 

• 17:05 h Discurs de Joaquim Coello · President de la Fundació BEST

• 17:10 h Conversa amb les experiències de dos alumnes (Cristina López i Ernest 

Gil), dinamitzada pel director·coordinador dels estudis (Joaquim Minguella)

• 17:20 h Conferència d’Antoni Brufau, President de Repsol

• 17:50 h Cloenda per part de Pau Guardans, President de Barcelona Global
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L’acte va comptar amb una conversa amb dos estudiants (Cristina López Zamora i Ernest 

Gassó Gil) dinamitzada pel director·coordinador dels estudis (Sr. Joaquim Minguella) 

sobre les experiències i expectatives dels estudis. A continuació, hi va haver una lliçó ma-

gistral impartida pel president de Repsol (Sr. Antoni Brufau) al voltant de les necessitats 

dels directius de les empreses en el passat, present i futur. La cloenda formal de l’acte va 

córrer a càrrec del president de Barcelona Global (Sr. Pau Guardans), donant pas a la fo-

tografia de grup i a l’estona de networking.



Joaquim Coello, President de 
la Fundació BEST, durant el seu 
parlament al Pavelló Mies Van 
der Rohe, Barcelona

Antoni Brufau, President de 
Repsol, durant la seva confe-

rència al Pavelló Mies Van der 
Rohe, Barcelona
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• 17:55 h Fotografia de grup, inici del còctel de networking ofert per Barce  

lona Global



c. Programa de reptes d’Empresa: “Enterprise Challenges”
De cara a facilitar la relació entre empreses i estudiants més enllà de les trobades i espais 

de networking, s’està preparant un activitat de formació molt especial anomenada “rep-

tes empresarials” o “Enterprise Challenges” per als estudiants del primer curs. En aquest 

sentit, es traurà partit de les setmanes de febrer i març en les que tenen menys docència 

degut al canvi de quadrimestre per fer·los participar en la resolució de problemàtiques 

que es podrien trobar quan estiguin treballant.

El funcionament previst per al desenvolupament d’aquests reptes és el següent:

 1. Els estudiants es distribuiran en grups de 3 o 4 alumnes.

 2. Cada empresa participant rebrà 2 o 3 grups a les seves instal·lacions i els farà   

 un “briefing” (en anglès) de 2 o 3 reptes que siguin una necessitat real.

 3. Els estudiants tindran aproximadament 2 setmanes per desenvolupar una solu       

 ció al repte, que haurà de ser un prototip d’una aplicació web.

 4.Tots els grups faran presentacions breus de les seves solucions en un mateix   

 dia, a l’escola d’enginyers, davant d’un panell format per una persona de    

 cada empresa. Els tres millors grups rebran un premi com a reconeixement.

Els reptes a resoldre podran ser de qualsevol índole. Podrà ser, per exemple, (i) la neces-

sitat de millorar la comunicació entre empleats de dues seus productives, (ii) la necessitat 

d’identificar paquets a l’entrada d’un magatzem o (iii) la necessitat de saber quantes per-

sones estan en una planta productiva en temps real. L’encàrrec als estudiants serà resol-

dre el cicle “Issue-Idea-Prototype”, de manera que converteixin el repte en una proposta 

de solució. Com que aquesta primera meitat de l’any han estat estudiant programació, 

els estudiants haurien de poder resoldre aquests reptes, per exemple (i) programant una 

aplicació de comunicació entre terminals, (ii) programant un sistema d’escanejat amb el 

mòbil que enviï la informació a una base de dades o (iii) implementant un comptador de 

persones amb una càmera web estàndard.

El calendari de l’activitat seguirà el calendari següent::

• Llançament dels reptes i formació específica en HTML: dilluns 28/02/2019

• Visites a les empreses, amb briefing i visita a la planta productiva: dies 25/02, 27/02, 

01/03, 04/03, tant en horari de matí com de tarda
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• Sessió de presentacions i defenses: 15/03/2019

El disseny d’aquest programa, en el que s’ha comptat amb la participació de les empre-

ses i de les organitzacions FemCAT i Barcelona Global, ha despertat moltes expectatives. 

A la data d’emissió del present document ja està confirmada la participació de les em-

preses DOGA, COMEXI, CELLNEX, HP i Barcelona Global com a aglutinador d’associats.

En cas que les empreses tinguin interès en les solucions desenvolupades, es podrà de-

manar als equips que vagin de nou a les empreses per fer les presentacions dels pro-

totips a més gent. A més, com que les empreses veuran com fan la presentació tots els 

equips, ja podran començar a identificar els/les estudiants que podria ser que volguessin 

incorporar en un futur proper.
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Annex 1: 
Fitxes de Coordinadors 

d’Assignatures curs 2018-
2019 del Bachelor’s degree 
in Industrial Technologies 

and Economic Analysis
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Departament de Matemàtiques

EDIFICI H, PLANTA 3 Office 3.35

Diagonal 647, E·08028 Barcelona

jaume.amoros@upc.edu

(+34) 93 401 6638

futur.upc.edu/JaumeAmorosTorrent

ORCID code: 0000·0002·3133·9985

https://mat·web.upc.edu/people/jaume.

amoros/

Research interests:

Geometry: algebraic, analytic and symplectic. I work mostly on topology of closed Kähler and sym-

plectic manifolds. I am a member of the Geometry and Topology research group at UPC, Barcelo-

na, Spain, and an occasional collaborator of the Seminari de Geometria Algebraica de Barcelona.

Cosmology: together with Jaume Haro, we develop cosmological models based on Teleparalle-

lism, Loop Quantum Cosmology and the Matter Bounce Scenario to address shortcomings in the 

inflationary Big Bang paradigm, and test the match between new or existing models and cosmolo-

gical observations.

Material science: my work is in the computation of critical currents on superconductors, by solving 

the inverse Biot-Savart problem. This has been done in collaboration with the group on magnetic 

and superconductor materials at ICMAB, Barcelona, Spain.
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Calculus I Prof. Gemma Huguet Casades
Q1 (Autumn) 6 ECTS UPC - ETSEIB

Investigadora Ramón y Cajal

Departament de Matemàtiques

EDIFICI H, PLANTA 6, Office 6.40

Diagonal 647, E·08028 Barcelona

gemma.huguet@upc.edu

(+34) 93 401 0940

futur.upc.edu/GemmaHuguetCasades

ORCID code: 0000·0003·3932·948X

https://mat-web.upc.edu/people/gemma.huguet/

Academic curriculum:

My area of research is Dynamical systems and Computational Neuroscience. I obtained 

my PhD in Applied Mathematics from Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) in 

October 2008 with the thesis The role of hyperbolic invariant objects: From Arnold diffusi-

on to biological clocks under the supervision of Prof. Amadeu Delshams and Prof. Antoni 

Guillamon.

During my PhD. studies I visited the Mathematical Bioscience Institute at Ohio State 

University under the supervision of Prof. David Terman (Fall 2005) and the Department of 

Mathematics at University of Texas at Austin under the supervision of Prof. Rafael de la 

Llave (Fall 2006 and Fall 2007).

During Spring 2008 I was at the Department of Mathematics at University of Texas at 

Austin as a RESA (Research Engineering Student Assistant) sponsored by NSF Fellowship 

under the supervision of Prof. Rafael de la Llave

After my PhD I was a postdoctoral fellow at CRM invited by the Research Programmes: 

“Stability and Instability in Mechanical Systems (SIMS08)” (September to December 2008) 

and “Mathematical Biology: Modelling and Differential Equations” (January to June 

2009).

In September 2009 I joined John Rinzel’s lab at the Center for Neural Science with a scho-

larship from the i·math project. From September 2011 until December 2012 I was a Cou-

rant Instructor partially funded by the Swartz Foundation.

From December 2012 until December 2015 I was a Juan de la Cierva fellow at Departa-

ment de Matemàtica Aplicada I at Universitat Politècnica de Catalunya.
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Chemistry Prof. Maria Pilar Almajano Pablos
Q1 (Autumn) 6 ECTS UPC - ETSEIB

Professora Titular d’universitat

Departament d’Enginyeria Química

PAVELLÓ G, PLANTA 2, Office 25.15

Diagonal 647, E·08028 Barcelona

m.pilar.almajano@upc.edu

(+34) 93 401 6686

futur.upc.edu/MariaPilarAlmajanoPablos

ORCID code: 0000·0002·1127·3608

Academic curriculum:

Professor Almajano completed her PhD in Organic Chemistry in the CSIC and postdocto-

ral studies in Reading University (UK). She has been working on the topic of natural anti-

oxidants for more than 15 years. She has been the supervisor of 5 Doctoral Thesis, more 

than 30 master’s Thesis and one hundred Degree Projects. 

Coordinator and research leader in over 15 projects and competitive national and inter-

national grants, and private sector, she has around 120, proceeding and extension publi-

cations in nationals and, mainly, international journals.

Since 2007 she is working at the School of Engineering in the UPC, teaching Chemistry 

and Food Technology. She also teaches teachers, on different methodologies.

She currently is in charge of a research group of food antioxidants at the UPC, with 5 doc-

toral students.

She has worked with tea, food waste (such as avocado bone, pineapple peel, lemon peel 

and borage leaf), various aromatic and medicinal plants, ... She collaborates intensely 

with groups from the Faculty of Pharmacy and the CSIC (from Barcelona).
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Physics I Prof. Josep Sempau Roma
Q1 (Autumn) 6 ECTS UPC - ETSEIB

Physics II Prof. Josep Sempau Roma
Q2 (Spring) 6 ECTS UPC - ETSEIB

Professor Agregat

Departament de Física

PAVELLÓ C, Office 21.10

Diagonal 647, E·08028 Barcelona

josep.sempau@upc.edu

(+34) 93 401 6074

futur.upc.edu/JosepSempauRoma

ORCID code: 0000·0002·2754·7685

Academic curriculum:

PhD in Nuclear Engineering (1996) by Universitat Politècnica de Catalunya has been a 

researcher of the Institut de Tècniques Energètiques (INTE UPC), where he is now the vi-

ce-director.

His research focuses in Nuclear dosimetry and in the simulation of radiation transport, 

field in which he is the head of the INTE UPC research group in Dosimetry and Medical 

radiation physics.

To date, he has been the director of 8 PhD theses, published 82 journal papers, has 

co-authored 85 technical papers and has intervened in over 100 conference presentati-

ons.
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Programming Prof. Maria Dolors Ayala Vallespi
Q1 (Autumn) 6 ECTS UPC - ETSEIB

Professora Titular d’universitat

Departament de Ciències de la Computació

EDIFICI H, PLANTA 8, Office 8.57

Diagonal 647, E·08028 Barcelona

dolorsa@cs.upc.edu 

(+34) 93 401 1919

futur.upc.edu/MDolorsAyalaVallespi

ORCID code: 0000·0003·4931·0467

https://www.cs.upc.edu/~dolorsa/ 

Academic curriculum:

PhD in Industrial Engineering she is a research member of the CREB UPC (Centre de Re-

cerca en Enginyeria Biomèdica) as well as of the GIE UPC (Grup d’Informàtica Gràfica).

Her research interests include Solid modelling, Volume modelling, Digital topology and 

Biomedical applications.

To date, she has been the director of 5 PhD theses, published 24 journal papers, has 

co·authored 39 technical papers and has intervened in 50 conference presentations.

Currently, she teaches at two academic units of the UPC: ETSEIB and FIB (Facultat d’In-

formàtica de Barcelona).
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Calculus II Prof. Amadeu Delshams i Valdes
Q2 (Spring) 6 ECTS UPC - ETSEIB

Catedràtic d’universitat

Departament de Matemàtiques

EDIFICI H, PLANTA 3, Office 3.44

Diagonal 647, E·08028 Barcelona

amadeu.delshams@upc.edu 

(+34) 93 401 6052

futur.upc.edu/AmadeuDelshamsiValdes

ORCID code: 0000·0003·4134·8882

https://mat-web.upc.edu/people/amadeu.delshams/ 

Academic curriculum:

My current position is Professor of Applied Mathematics.

I received my Ph.D. from the Universitat de Barcelona in Mathematics, 1983, under the 

supervision of Carles Simó, and I have been the thesis advisor of 11 Ph.D. students.

My papers (and preprints) have a good deal with Dynamical systems: Effective stability of 

Hamiltonian and reversible systems, whiskered tori, hyperbolic invariant objects, splitting 

of separatrices, Arnold diffusion.

I am a member of the UPC Dynamical Systems Group, which is a subset of the UB·UPC 

Dynamical Systems Group. This is a large group of researchers in Dynamical Systems ba-

sed in Barcelona, with a wide set of interests.

I am also a member of the DANCE network, which gathers a quite large number of Spa-

nish researchers in Dynamical Systems.

I am a member of the Editorial Board of several Journals: Discrete and Continuous Dyna-

mical Systems, Gaceta de la RSME, Journal of Nonlinear Science, NoDEA Nonlinear Dif-

ferential Equations and Applications, Qualitative Theory of Dynamical Systems.

I am/was involved in organizing several events: the CRM Research Program SIMS08, the 

AIMS Conferences, the first Iberian Mathematical Meeting, the Carles Simó Fest, the 

DANCE meetings Ddays, the Spanish meetings Nolineal, the DANCE Winter Schools 

RTNS, the Jornades d’Interacció entre Sistemes Dinàmics i EDP’s JISD, as well as other 

events of our group.
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Introduction to Economics Prof. Humberto Llavador
Q2 (Spring) 6 ECTS UPF - FCEE

Associate Professor at UPF and Affiliate Pro-
fessor of the Barcelona GSE.

Dept. of Economics

EDIFICI Jaume I, Office 20.204

Ramon Trias Fargas, 25·27 08005 Barcelona

humberto.llavador@upf.edu 

(+34) 93 542 2381

https://www.upf.edu/es/web/econ/en-
try/·/·/10033/403/humberto·llavador 

ORCID code: 0000·0003·4058·7486

https://llavador.weebly.com/ 

Academic curriculum:

I am an Associate Professor of Economics at the Universitat Pompeu Fabra (UPF) and an 

affiliate professor of the Barcelona GSE. I received my Ph.D. in Economics at the Univer-

sity of California·Davis and hold visiting professorships at Yale University, the Grantham 

Research Institute (GRI) at the London School of Economics (LSE), and Korea University. I 

am also a past scholar of the School of Social Science at the Institute for Advanced Studi-

es in Princeton.

My research focuses on the economics of climate change, political economy and welfare 

economics, with publications in the Quarterly Journal of Economics, the Journal of Public 

Economics, Theoretical Economics, and Climatic Change, among others. I have taught 

at UPF, the Barcelona GSE, Yale University, Korea University and the University of Califor-

nia-Davis. In 2012 I received the Recognition Jaume Vicens-Vives for teaching quality and 

innovation from the Catalan Government.

In 2015 I published the book Sustainability for a Warming Planet (Harvard University 

Press) joint with John E. Roemer and Joaquim Silvestre. This book received the X Catalan 

Economic Society Award in 2016 and has been reviewed in the Journal of Economic Li-

terature, the Journal of Economic Issues, the Journal of Economics, Current Biology and 

Choice.
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Introduction to Game Theory Prof. Fabrizio Germano
Q2 (Spring) 6 ECTS UPF - FCEE

Associate Professor at UPF and Affiliate Pro-

fessor of the Barcelona GSE.

Dept. of Economics

EDIFICI Jaume I, Office 20.147

Ramon Trias Fargas, 25·27 08005 Barcelona

fabrizio.germano@upf.edu 

(+34) 93 542 2729

https://www.upf.edu/es/web/econ/en-

try/·/·/18931/403/fabrizio·germano

ORCID code: 0000-0002-6211-4519

https://www.barcelonagse.eu/people/germa-

no·fabrizio 

Academic curriculum:

Italian born, Prof. Germano holds both a PhD (1996) and a MA in Economics (1993) from 

the University of California, San Diego and a BA in Economics (1990) from Universität 

Hamburg in Germany.

Prior to joining Universitat Pompeu Fabra he held positions at Tel Aviv University and Uni-

versité Catholique de Louvain. He has been research fellow or visiting professor at nu-

merous institutions including the Institute for Advanced Studies at the Hebrew University 

of Jerusalem, the Kellogg School of Management at Northwestern University, the IMéRA 

Institute for Advanced Studies at Aix·Marseille Université, and the European University 

Institute in Florence.

His research interests are in game theory and the economics of mass media, and his re-

search has been published in journals such as the Economic Journal, Journal of Public 

Economics, Games and Economic Behavior, International Journal of Game Theory, and 

the Journal of Economic Theory.
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Probability and Statistics Prof. David Rossell
Q2 (Spring) 6 ECTS UPF - FCEE

Investigador Ramón y Cajal

Dept. of Economics

EDIFICI Jaume I, Office 20.1E46

Ramon Trias Fargas, 25·27 08005 Barcelona

david.rossell@upf.edu 

(+34) 93 542 1664

https://www.upf.edu/es/web/econ/en-
try/·/·/138097/adscripcion/david·rossell

ORCID code: 0000·0002·7104·5789

https://sites.google.com/site/rosselldavid/

Academic curriculum:

Prof. Rossell holds a PhD obtained in the joint Rice–M.D. Anderson Statistics program 

(Houston, USA) under the supervision of Peter Müller Postdoc under Valen Johnson and 

Veera Baladandayuthapani at M.D. Anderson.

His previous appointment include the Biostatistics Dept. at MD Anderson Cancer Center 

(Houston, USA), IRB Barcelona (Spain) as head of Biostatistics & Biostatistics Unit and the 

Dept. of Statistics at the University of Warwick as Assistant/Associate professor. 

His work combines methodological research, such as theory, computation and the de-

velopment of modelling techniques, and a substantial amount of inter-disciplinary work 

in biomedicine, chemistry and the social sciences. Specific research interests include 

high-dimensional inference, experimental design, dimensionality reduction and applied 

statistical modelling, with emphasis on the Bayesian approach. 

He authored over 35 peer·reviewed publications and has developed a number of R 

packages implementing statistical methodology. He has taught undergraduate and gra-

duate courses at the University of Warwick, the Oxford·Warwick OxWaSP PhD program 

for Big Data and at UPF, shorter courses workshops at various universities, and >70 invi-

ted talks at international conferences and workshops.
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Annex 2: Recull de premsa sobre la fundació i els nous 
estudis

22 Juliol 2018 – El Periódico, 

Edició digital: 

https://www.elperiodico.com/es/educacion/20180722/entrevista·joaquin·coello·grado·in-

genieria-economia-6946811

 



53

27 Juliol 2018 – La Vanguardia, pàg 2

27 Juliol 2018 – La Vanguardia, pàg 24

Edició digital: 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180727/451119694519/upc·upf·grado·comparti-

do-union-empresa.html 
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 18 Agost de 2018 – El País, pàg 24

Edició digital: 

https://elpais.com/ccaa/2018/08/17/catalunya/1534531235_854499.html 

19 de setembre de 2018 – Diari Ara, pàg 16

Edició digital: 

https://www.ara.cat/societat/Empresa-universitat-alien-formar-enginyer-ges-

tor_0_2090191016.html



25 Setembre de 2018 – Expansión, pàg 6
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Bases del Programa de 
beques i ajuts a l’estudi

Bases aprovades pel patronat de la fundació BEST en data de:
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Preàmbul
La Fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST) és una entitat privada 

sense ànim de lucre creada amb “la missió d’afavorir la formació universitària d’excel·lèn-

cia, en especial les col·laboracions interdisciplinàries i interuniversitàries, impulsar la for-

mació de professionals amb una alta capacitació professional i tècnica, i identificar, atreure 

i promoure el talent d’estudiants amb provades capacitats intel·lectuals i d’esforç”.

L’any acadèmic 2018-2019 s’han posat en funcionament els primers estudis interuniversita-

ris impulsats per la fundació BEST: el grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica 

de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. Aquests estudis 

s’emmarquen dins del sistema públic, tractant·se d’un títol verificat per l’Agència per a 

la Qualitat del sistema Universitari a Catalunya (AQU) de la Generalitat de Catalunya i en 

procés d’inscripció al Registro de Universidades Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de 

Educación del Gobierno de España.

En aquest context, el present document fixa les Bases del Programa de beques i ajuts a 

l’estudi per poder proveir recursos a les persones participants en els estudis impulsats per 

la fundació BEST, d’acord amb les despeses esperades per a cursar els estudis i les neces-

sitats personals de cadascuna d’elles.

El present document de bases ha estat elaborat tenint en compte la finalitat de la fundació 

i de manera que el programa i el desplegament de convocatòries pugui ser aplicable a 

altres estudis en els quals pugui participar la fundació BEST.
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1. Objectiu del Programa de beques i ajuts a l’estudi
D’acord amb el que es preveu als seus estatus, una de les activitats de la fundació BEST 

per assolir la seva missió és “contribuir al finançament de beques i ajuts a estudiants naci-

onals i internacionals en aquells graus i postgraus promoguts des de la fundació” [Article 

5.b)].

En aquest sentit, l’objectiu del Programa de beques i ajuts a l’estudi és ajudar a persones 
amb talent per tal que puguin cursar i completar amb èxit estudis impulsats per la 
fundació BEST, sigui quina sigui la seva condició econòmica a l’inici o durant el desenvo-

lupament dels estudis.

Dit d’altra manera, es pretén que la fundació BEST pugui ajudar a persones amb el millor 

rendiment acadèmic a iniciar i completar amb èxit els estudis impulsats sense que n’hagin 

de quedar apartats per motius econòmics, d’origen geogràfic i/o socials.

Amb aquests ajuts, es desitja poder atraure el millor talent tant nacional com internacional, 

sense que el fet d’haver d’emprendre uns estudis presencials en una ubicació potencial-

ment diferent de la d’origen geogràfic hagi de ser una circumstància d’impediment. D’al-

tra banda, també es desitja facilitar a les persones participants el desenvolupament dels 

estudis, tot evitant possibles abandonaments per causes econòmiques sobrevingudes.

Tindran condició d’estudis impulsats per la fundació BEST aquells recollits a l’Annex 1 del 

present document.

Es preveu que aquests ajuts siguin complementaris als que ofereixen la resta d’entitats ja 

existents en el sistema (governs, organismes internacionals, empreses o fundacions) i que 

es puguin utilitzar de manera combinada amb aquests.

2. Tipologia de beques i ajuts
La filosofia del Programa de beques i ajuts es basa en el proveïment de recursos neces-

saris a les persones receptores, d’acord amb les despeses esperades per a cursar els 

estudis i les necessitats personals de cadascuna d’elles.

Amb aquesta premissa, es consideren tres tipus de beques i ajuts:

 a) Ajuts als estudis

 b) Beques de mobilitat

 c) Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes
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La descripció detallada de cadascuna d’aquestes és la que es presenta en els apartats a 

continuació.

a. Ajuts als estudis
Es considera ajut als estudis la dotació que pot proveir la fundació BEST a les persones 

participants amb necessitat provada i un alt rendiment acadèmic, per tal d’ajudar a fer 

front a les despeses ocasionades per la realització dels estudis. Es tindrà en compte 

doncs, el nivell de necessitat personal específica relacionat amb la despesa esperada es-

pecífica a realitzar.

En funció d’aquestes necessitats específiques provades, la beca d’ajut als estudis podrà in-

cloure (i) una dotació per a la matrícula del curs, (ii) una dotació per a estades en residència 

d’estudiants i/o (iii) una dotació en forma de beca-salari.

Es podran fer servir per al càlcul de les despeses les referències contingudes a l’Annex 2 

del present document.

En un supòsit de màxims, la dotació d’una beca d’ajut als estudis podria arribar a un im-

port equivalent de fins a 10.000€/curs per a persona participant. Aquesta xifra màxima po-

dria augmentar en un futur en funció de l’increment al cost de vida o dels fons disponibles.

b. Beques de mobilitat
Es considera beca de mobilitat la dotació que pot proveir la fundació BEST a les persones 

participants amb necessitat provada i un alt rendiment acadèmic, per tal d’ajudar a fer 

front a les despeses ocasionades per la realització d’estades de pràctiques internacio-
nals en empreses o de mobilitat acadèmica dels estudis en terceres universitats.

En funció de les necessitats específiques provades, la dotació de la beca de mobilitat de-

pendrà del lloc de destí i de la durada de l’estada.

c. Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies 
sobrevingudes
Es considera ajut del fons d’emergència la dotació que pot proveir la fundació BEST, a les 

persones participants amb necessitat provada, per tal de fer front a les despeses oca-
sionades per la realització dels estudis que no puguin satisfer degut a circumstàncies 
extraordinàries sobrevingudes.
Es consideraran circumstàncies extraordinàries sobrevingudes, entre d’altres, la defunció 

de membres familiars propers, accidents que comportin situació de discapacitat a les per-

sones participants o a membres familiars propers, l’afectació per catàstrofes naturals al 

lloc d’origen de la unitat familiar, o en general aquelles que incideixin negativament i de 
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manera significativa al nivell de renda de la unitat familiar.

3. Requisits per poder rebre beques i ajuts

D’acord amb la tipologia presentada a l’apartat anterior, els requisits per poder rebre les 

beques i ajuts es fixen de la manera que es recull als apartats a continuació.

a. Ajuts als estudis
Per poder rebre una beca d’ajut als estudis, la persona candidata haurà d’acomplir els 

següents requisits:

• Requisit 1: Estar cursant alguns dels estudis impulsats per la fundació BEST o bé 
ser admesa (preferentment en primera assignació) al procés de preinscripció universi-

tària a Catalunya per cursar alguns dels estudis impulsats per la fundació BEST.

• Requisit 2: Formar part d’una unitat familiar amb necessitats econòmiques. Com a nor-

ma general, el nivell de renda neta anual per membre de la família no podrà superar la 

mitjana de Catalunya [ ]. Aquest requisit podrà ser valorat de manera especial en funció 

del lloc d’origen de la persona candidata.

• Requisit 3: Mantenir un bon progrés acadèmic. Es tindran en compte les qualificaci-

ons que constin a l’expedient acadèmic si la persona ja es troba a la universitat o bé 

les qualificacions per accedir a la universitat si la persona candidata acaba de cursar la 

prova d’avaluació de batxillerat / PAU).

• Requisit 4: Demanar l’ajut equivalent a altres entitats públiques i/o privades proveï-

dores de beques (per exemple: Ministerio de Educación i Beques AGAUR).

• Requisit 5: Sol·licitar la beca d’ajut als estudis a la fundació BEST dins del termini fixat 

i aportant la informació necessària de manera completa i veraç.

Dins del grup de persones que resultin elegibles segons els requisits fixats, es tindran en 

compte per determinar la quantia dels ajuts els costos associats al seguiment dels estudis 

(matrícula, allotjament –si s’escau· i manutenció) i els resultats acadèmics de cada persona 

candidata.

b. Beques de mobilitat
Per poder rebre una beca de mobilitat, la persona candidata haurà d’acomplir els se-

güents requisits:

• Requisit 1: Estar cursant alguns dels estudis impulsats per la fundació BEST.
• Requisit 2: Tenir la residència fixada a una distància del centre de treball a l’empresa o 

del centre universitari on cursar els estudis que obligui a fixar un nou lloc de residèn-



62

cia per a la realització de la mobilitat.

• Requisit 3: Mantenir un bon progrés acadèmic. Es tindran en compte les qualificaci-

ons que constin a l’expedient acadèmic.

• Requisit 4: Demanar l’ajut equivalent a altres entitats públiques i/o privades proveï-

dores de beques (per exemple: Ministerio de Educación, Comissió Europea i Beques 

Santander).

• Requisit 5: Sol·licitar la beca de mobilitat a la fundació BEST dins del termini fixat i 

aportant la informació necessària de manera completa i veraç

Dins del grup de persones que resultin elegibles segons els requisits fixats, es tindran en 

compte per determinar la quantia de les beques els costos associats al seguiment dels 

estudis i mobilitat i els recursos econòmics de cada persona candidata.

c. Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies 
sobrevingudes
Per poder rebre un ajut del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes, la per-

sona candidata haurà d’acomplir els següents requisits:

• Requisit 1: Estar cursant alguns dels estudis impulsats per la fundació BEST o bé ser 

admesa (preferentment en primera assignació) al procés de preinscripció universitària 

a Catalunya per cursar alguns dels estudis impulsats per la fundació BEST.

• Requisit 2: Tenir en el sí de la unitat familiar circumstàncies extraordinàries sobrevingu-

des que incideixin negativament i de manera significativa al nivell de renda.

• Requisit 3: Sol·licitar l’ajut del fons d’emergència a la fundació BEST aportant la infor-

mació necessària de manera completa i veraç.

Dins del grup de persones que resultin elegibles segons els requisits fixats, es tindran en 

compte en el criteri de valoració els resultats acadèmics de cada persona candidata. En 

concret, es tindran en compte les qualificacions que constin a l’expedient acadèmic si la 

persona ja es troba a la universitat o bé les qualificacions per accedir a la universitat si la 

persona candidata acaba de cursar la prova d’avaluació de batxillerat / PAU).

4. Documentació a aportar per optar a beques i ajuts

D’acord amb la tipologia presentada als apartats anteriors, la documentació a aportar per 

optar a les beques i ajuts de la fundació BEST és la que es recull als apartats a continuació.

El formulari de sol·licitud de beques i ajuts, en un format únic aplicable per a sol·licitar 

qualsevol dels tipus d’ajuts previstos al programa, es pot trobar a l’Annex 3.
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S’acceptaran indistintament sol·licituds complimentades en llengua catalana, castellana o 

anglesa.

a. Ajuts als estudis
Per optar a rebre una beca d’ajut als estudis, la persona candidata haurà d’omplir el formu-

lari de sol·licitud de beques i ajuts i remetre’l a la fundació BEST adjuntant:

 1. Certificat de renda de la unitat familiar

 2. Certificat d’empadronament o de lloc de residència

 3. Certificat de resultats acadèmics (expedit pel servei de gestió acadèmica   

    si ja es troba a la universitat o bé per l’oficina d’accés a la Universitat si acaba de  

    cursar la prova d’avaluació de batxillerat / PAU)

b. Beques de mobilitat
Per optar a rebre una beca de mobilitat, la persona candidata haurà d’omplir el formulari 

de sol·licitud de beques i ajuts i remetre’l a la fundació BEST adjuntant:

 1. Certificat de renda de la unitat familiar

 2. Certificat d’empadronament o de lloc de residència

 3. Expedient acadèmic oficial (expedit pel servei de gestió acadèmica de la uni  

 versitat)

 4. Document amb format lliure d’extensió màxima 500 paraules on es detalli quin  

 tipus de mobilitat es preveu realitzar tot explicitant el destí, les dates d’inici i final  

 i pla de treball previst

c. Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies 
sobrevingudes
Per optar a rebre un ajut del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes, la 

persona candidata haurà d’omplir el formulari de sol·licitud de beques i ajuts i remetre’l a 

la fundació BEST adjuntant:

 1. Certificat de renda de la unitat familiar

 2. Certificat d’empadronament o de lloc de residència

 3. Certificat de resultats acadèmics (expedit pel servei de gestió acadèmica si   

 ja es troba a la universitat o bé per l’oficina d’accés a la Universitat si acaba de   

 cursar la prova d’avaluació de batxillerat / PAU)

 4. Document amb format lliure d’extensió màxima 500 paraules on es detallin   

         quines han estat les circumstàncies sobrevingudes que han succeït, com modifiquen 

la capacitat de realitzar els estudis amb èxit i quines mesures pal·liatives es proposen
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5. Procediment de sol·licitud, resolució i atorgament 
de beques i ajuts

El Programa de beques i ajuts a l’estudi de la fundació BEST preveu procediments i termi-

nis diferents per cadascuna de les tipologies ofertes. Els apartats a continuació contenen 

els procediments i terminis previstos per a les convocatòries ordinàries.

a. Ajuts als estudis

El termini per demanar ajuts als estudis estarà obert des de principis de juny fins a la data 

de tancament del termini de preinscripció universitària de l’oficina d’accés a la universitat 

de la Generalitat de Catalunya [ ].

Les sol·licituds rebudes seran revisades i es farà una avaluació preliminar amb proposta 

d’atorgament i priorització ordenada de les persones candidates a rebre els ajuts. Durant 

el termini comprés entre la data de tancament de sol·licituds per demanar ajuts als estu-

dis i la data de la primera assignació de places de preinscripció universitària a Catalunya 

[ ], la Comissió de beques i ajuts podrà demanar entrevistes personals presencials o per 

vídeo·conferència a les persones sol·licitants.

L’avaluació preliminar i el resultat de les entrevistes (si s’escau), servirà per determinar la 

prioritat i quantia dels ajuts d’acord amb la disponibilitat pressupostària màxima i tot te-

nint en compte l’expedient acadèmic i les necessitats específiques provades de la persona 

sol·licitant.

Aquesta informació s’utilitzarà per confeccionar una llista provisional de pre-atorgament 
que serà contrastada amb els llistats d’alumnes dels estudis impulsats per la fundació 

BEST i amb el llistat de persones que hagin obtingut plaça en la primera assignació al pro-

cés de preinscripció universitària a Catalunya, confirmant d’aquesta manera l’elegibilitat 

de les persones candidates segons el Requisit 1 dels ajuts.

La llista definitiva de pre-atorgament de primera assignació inclourà l’ordenació de 

persones amb els imports pre-atorgats corresponents, així com una llista de reserva, si es 

considera pertinent. 

En el termini comprés entre el dia de la primera assignació de places i el dia de matrícula 

de primera assignació [ ], es farà la comunicació a les persones sol·licitants sobre si tenen 

una beca pre-atorgada, si no la tenen, o bé si es troben en llista de reserva i en quin ordre. 

També se les informarà dels imports i les condicions dels ajuts pre·atorgats, si s’escau.  En 
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funció de la disponibilitat de fons, la fundació BEST es reserva el dret de proposar beques 

a persones que puguin obtenir una plaça en la segona assignació [ ]. En aquest supòsit, 

s’informarà a la persona candidata de l’eventual pre-atorgament abans de la data de ma-

trícula de segona assignació [ ].

L’efecte de l’atorgament definitiu quedarà supeditat a la matrícula i a la realització del 

curs de la persona objecte de la mateixa, així com de l’acompliment del Requisit 4 dels 

ajuts (sol·licitud de l’ajut equivalent a les entitats proveïdores de beques per al sistema pú-

blic). En cas que la persona receptora de la beca obtingués també un ajut provinent d’al-

guna altra entitat, la quantitat proveïda des de la fundació BEST es veuria minorada en un 

80% de l’ajut atorgat per l’altra entitat. D’aquesta manera, es deixaria el 20% de l’ajut rebut 

d’altres fonts com a incentiu personal per fomentar la consecució d’ajuts complementaris 

que puguin alliberar fons per tal que puguin ser utilitzats per altres participants en estudis 

impulsats per la fundació BEST.

Com a prova d’acceptació, la persona sol·licitant haurà de signar una declaració de com-

promís de bon ús dels recursos proveïts i d’actualització d’informacions que poguessin 

modificar les condicions d’atorgament de l’ajut.

b. Beques de mobilitat

El termini per demanar beques de mobilitat estarà obert des de l’inici del procés de mo-

bilitat al centre al centre universitari coordinador dels estudis fins a la data de resolució de 

places vacants de mobilitat [ ].

Les sol·licituds rebudes seran revisades i es farà una avaluació preliminar amb proposta 

d’atorgament i priorització ordenada de les persones candidates a rebre els ajuts. En la 

proposta es tindrà en compte el lloc de destí de la mobilitat, la durada de l’estada, l’expe-

dient acadèmic i les necessitats específiques provades de la persona sol·licitant. Durant les 

dues setmanes següents a la data límit de la convocatòria de beques de mobilitat, la Co-

missió de beques i ajuts podrà demanar entrevistes personals a les persones sol·licitants.

Aquesta informació s’utilitzarà per confeccionar una llista de pre-atorgament, que inclou-

rà l’ordenació de persones amb els imports pre·atorgats corresponents, així com una llista 
de reserva, si es considera pertinent. 

En un termini de dos mesos des del tancament de la convocatòria de beques de mobilitat 

es farà la comunicació a les persones sol·licitants sobre si tenen una beca pre·atorgada, si 

no la tenen, o bé si es troben en llista de reserva i en quin ordre. També se les informarà 

dels imports i les condicions de les beques pre-atorgades, si s’escau.
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L’efecte de l’atorgament definitiu quedarà supeditat a la realització de la mobilitat per 

part de la persona objecte de la mateixa, així com de l’acompliment del Requisit 4 de les 

beques de mobilitat (sol·licitud de l’ajut equivalent a les entitats proveïdores de beques 

per al sistema públic). En cas que la persona receptora de la beca obtingués també un 

ajut provinent d’alguna altra entitat, la quantitat proveïda des de la fundació BEST es 

veuria minorada en un 80% de l’ajut atorgat per l’altra entitat. D’aquesta manera, es 

deixaria el 20% de l’ajut rebut d’altres fonts com a incentiu com a incentiu personal per 

fomentar la consecució d’ajuts complementaris que puguin alliberar fons per tal que 

puguin ser utilitzats per altres participants en estudis impulsats per la fundació BEST.

Com a prova d’acceptació, la persona sol·licitant haurà de signar una declaració de com-

promís de bon ús dels recursos proveïts i d’actualització d’informacions que poguessin 

modificar les condicions d’atorgament de l’ajut.

c. Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies 
sobrevingudes

El termini per demanar ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes 

estarà obert al llarg de l’any durant tots els períodes lectius.

Les sol·licituds rebudes seran revisades i es farà una avaluació preliminar amb proposta 

d’atorgament. Durant les quatre setmanes següents a la sol·licitud, la Comissió de be-

ques i ajuts podrà demanar entrevistes personals a la persona sol·licitant.

L’avaluació preliminar i el resultat de l’entrevista (si s’escau), s’utilitzarà per fer una pro-

posta de pre-atorgament, que tindrà en compte l’expedient acadèmic i les necessitats 

específiques provades de la persona sol·licitant.

En un termini de dos mesos des de la sol·licitud es farà la comunicació a la persona sol·li-

citant sobre si se li concedeix un ajut del fons d’emergència, de quin import i en quines 

condicions.

Com a prova d’acceptació, la persona sol·licitant haurà de signar una declaració de com-

promís de bon ús dels recursos proveïts i d’actualització d’informacions que poguessin 

modificar les condicions d’atorgament de l’ajut.
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6. Comissió de beques i ajuts
La Comissió de beques i ajuts serà l’encarregada de desenvolupar els procediments de 

les convocatòries per als tres tipus de beques i ajuts previstos en el present document.

La Comissió serà nomenada pel patronat de la fundació BEST i estarà formada per un 

membre representant de cada universitat participant en els estudis, el director-coordina-

dor de cadascun dels estudis impulsats per la fundació BEST i un màxim de cinc mem-

bres designats pel patronat de la fundació BEST.

La Comissió estarà facultada pel patronat de la fundació BEST per atorgar les beques 

seguint el disposat en el present document de Bases del Programa de beques i ajuts a 

l’estudi. Les decisions preses per la Comissió de beques i ajuts seran inapel·lables.

7. Disponibilitat pressupostària

En funció de la disponibilitat pressupostària per a cada curs, el patronat de la fundació 

fixarà la quantitat màxima a destinar al Programa de beques i ajuts a l’estudi.

D’aquesta quantitat, en els casos de convocatòria ordinària:

• Un màxim del 50% serà destinat a la convocatòria d’ajuts a l’estudi (prevista durant 

els mesos de juny i juliol).

• Un màxim del 35% serà destinat a la convocatòria de beques de mobilitat (prevista 

durant els mesos de gener a març).

• Un mínim del 15% serà reservat per al fons d’emergència (convocatòria oberta durant 

tot l’any en els períodes lectius).

La disponibilitat pressupostaria no executada quedarà a la fundació BEST per ser utilitza-

da a les convocatòries de cursos posteriors.

Donada la planificació anual de la disponibilitat pressupostària, la concessió de beques 

es realitzarà, com a màxim, per períodes d’un any acadèmic. Les persones sol·licitants 

hauran de presentar una sol·licitud en cada anualitat en la que vulguin obtenir ajuts i/o 

beques.

L’esperit del Programa de beques i ajuts a l’estudi és continuar el seu atorgament al llarg 

dels estudis d’una persona si es mantenen les condiciones de necessitats econòmiques i 

rendiment acadèmic. 
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Annex 1: Estudis impulsats per la fundació BEST

a. Estudis de Grau

Els estudis de grau impulsats per la fundació BEST en la data d’emissió del present docu-

ment són els següents:

• Graduat/graduada en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica. Interuniversitari 

UPC·UPF. 240 ECTS, 4 anys, docència en anglès.

Annex 2: Referències per al càlcul de despeses

a. Preus dels estudis de grau oferts per la Universitat 
Politècnica de Catalunya

Els preus per crèdit dels estudis de grau oferts per la Universitat Politècnica de Catalunya 

es fixen en funció del seu coeficient d’estructura docent, que poden ser A, B o C.

A la data d’emissió del present document, el coeficient d’estructura docent del Grau en 

Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica és el C, amb un cost de 39,53€/crèdit ECTS. 

Amb aquest cost, la matrícula de totes les assignatures del primer curs (60 crèdits ECTS) 

suposa un total de 2.371,80€. A aquest cost s’hi ha d’afegir les taxes de matrícula amb 

un cost anual de 181,32€, que resulten en un cost total de 2.553,12€ per la matrícula de 

primer any.

Es pot trobar més informació sobre els preus dels estudis de grau oferts per la Universitat 

Politècnica de Catalunya a: https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus 

[darrer accés: 02/10/2018]

b. Circumstàncies que donen lloc a deduccions o gra-
tuïtat de l’import de la matrícula en estudis del siste-
ma públic

A la data d’emissió del present document, son circumstàncies que donen lloc a deducci-

ons o a la gratuïtat de l’import de la matrícula en estudis del sistema públic les següents:

• Ser membre de família nombrosa

• Haver obtingut matrícula d’honor a batxillerat

• Haver obtingut un dels premis de les Olimpíades del coneixement

• Tenir un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
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• Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes

• Ser víctima de la violència de gènere, fill o filla dependent

Es pot trobar més informació sobre els deduccions, gratuïtat, beques i altres ajuts als 

estudis de grau oferts per la Universitat Politècnica de Catalunya a: https://www.upc.edu/

ca/graus/matricula 

[darrer accés: 02/10/2018]

c. Càlcul de distàncies
Com a eina oficial per a calcular distàncies en línia recta es pot utilitzarà la calculadora 

oficial de la Comissió Europea que s’utilitza per al programa Erasmus+: https://ec.euro-

pa.eu/programmes/erasmus·plus/resources/distance·calculator_en 

[darrer accés: 02/10/2018]

Annex 3: Formulari de sol·licitud de beques i ajuts

Dades de la persona sol·licitant 
Nom:
Cognoms:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica de contacte:
Número de DNI
Estudis per als quals es demana l’ajut o 
beca
Convocatòria a la que aplica

Tipus d’ajut o beca que sol·licita (marcar amb √ la/les 
casella/es corresponent/s)

a) Ajut als estudis

Ajut a matrícula

Ajut de residència

Beca-salari de manutenció

b) Beca de mobilitat

c) Ajut del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes
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a) b) c)  

1. Certificat de renda de la unitat familiar

2. Certificat d’empadronament o de lloc de residència

3. Certificat de resultats acadèmics (d’accés a la Universitat 

si acaba de cursar la prova d’avaluació de batxillerat / PAU)

4. Expedient acadèmic oficial (expedit pel servei de gestió 

acadèmica de la universitat)

5. Document amb format lliure d’extensió màxima 500 pa-

raules on es detalli quin tipus de mobilitat es preveu realitzar 

tot explicitant el destí, les dates d’inici i final i pla de treball 

previst

6. Document amb format lliure d’extensió màxima 500 

paraules on es detallin quines han estat les circumstàncies 

sobrevingudes que han succeït, com modifiquen la capacitat 

de realitzar els estudis amb èxit i quines mesures pal·liatives 

es proposen

Com a persona sol·licitant, declaro conèixer, entendre i acceptar les Bases del Programa 

de beques i ajuts a l’estudi de la fundació Barcelona Education in Science and Technology 

i la Convocatòria a la que aplico. Així mateix, declaro que totes les dades que faig constar 

a la sol·licitud són completes i veraces.

Barcelona, a ________ de _____________________ de ___________

Signatura de la persona sol·licitant:

La persona sol·licitant cedeix voluntàriament les seves dades a la fundació Barcelona 

Education in Science and Technology (BEST), amb seu a Av. Diagonal, 579, 3a planta 

08021 Barcelona, SPAIN i CIF: G67055335 i dona el seu consentiment per al seu tracta-

ment d’acord amb la convocatòria a la que aplica. El tractament es farà d’acord amb el 

que estableix el Reglament General de Protecció de Dades i les dades no seran cedides a 

tercers excepte per imperatiu legal. La persona sol·licitant podrà exercir els seus drets per 

accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades així com retirar el seu consen-

timent a l’ús mitjançant comunicació per escrit a info@fbest.org

Documentació adjuntada (marcar amb √ les caselles 
corresponents)






