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Atesa la voluntat de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot i de la Fundació d’Estudis 

Superiors d’Olot de donar suport als professionals i estudiants que volen formació 

especialitzada i de qualitat en packaging, s’aproven les bases que han de regir la concessió 

de 8 beques de 500€ cadascuna per a la realització del Postgrau en Packaging Tècnic i 

Creatiu de la Fundació Universitat de Girona que tindrà lloc a Olot, del 21 d’octubre de 2016 

al 24 de març de 2017. 

 

1. Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió d’ajuts per tal de 

sufragar parcialment les despeses derivades del cost del Postgrau en Packaging Tècnic i 

Creatiu. 

 

2. Import de les beques 

L’import total dels ajuts és de 4.000€. S’atorgaran un total de 8 beques personals dotades 

amb 500€ cadascuna. 

 

3. Beneficiaris 

Podran optar a una beca les persones que compleixin un dels següents requisits: 

1. Ser estudiant que cursa estudis oficials a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot. 

2. Ser exalumne de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot. 

3. Complir amb els criteris de selecció. 

 

4. Criteris de selecció 

Les beques s’atorgaran tenint en compte els criteris següents: 

1. Mitjana de l’expedient acadèmic, que s’obtindrà a partir de la fórmula establerta pel Reial 

Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el 

sistema de qualificacions en els titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot 

el territori nacional. 

2. Mitjana de l’expedient acadèmic, també per als alumnes i exalumnes de cicles formatius 

de grau mitjà i/o superior.  

3. Acreditació d’uns bons coneixements de disseny gràfic mitjançant la presentació d’un 

portfoli personal. 

4. Es prioritzarà aquelles persones que puguin accedir a la titulació de postgrau enfront 

d’aquelles que optin a un certificat d’extensió universitària (només tindran accés a la titulació 

de postgrau aquelles persones que disposin de titulació universitària). 

 

5. Presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds s’han de formalitzar marcant la casella corresponent en la butlleta d’inscripció 

al Postgrau. 

Juntament amb la sol·licitud els interessats han de presentar una carta de motivació. el 

portfoli personal i l’expedient acadèmic. 



El termini de presentació de sol·licituds és el divendres 30 de setembre de 2016. 

Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica al correu electrònic 

mfigueras@olot.cat.   

 

6. Obligacions dels beneficiaris 

Realitzar el Postgrau en Packaging Tècnic i Creatiu i complir amb un mínim del 80% 

d’assistència. 

 

7. Procediment de concessió 

Correspon a un jurat format per un representant de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, 

un representat de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot i a la direcció acadèmica del 

postgrau la resolució de concessió dels ajuts. 

Les persones adjudicatàries seran contactades personalment en el termini màxim de 7 dies 

després del termini de presentació de sol·licituds (divendres 7 d’octubre de 2016). 

La resolució inclourà, si s’escau, una llista d’espera ordenada d’aquells candidats que, tot i 

complir els requisits de la convocatòria, n’hagin quedat exclosos per haver-se superat el 

nombre de beques disponibles. 

 

8. Pagament de la beca 

Els beneficiaris hauran d’emplenar i signar el document d’acceptació de la beca, que conté 

les condicions de l’ajut i l’acceptació de la cessió de dades a la Fundació d’Estudis Superiors 

d’Olot i lliurar-lo a la secretaria de la mateixa entitat. 

La concessió de la beca implicarà el pagament de l’ímport íntegre de la matrícula. Un cop 

finalitzat el postgrau, i sempre que l’alumne becat pugui acreditar un mínim d’assistència del 

80% i el compliment de tots els treballs pràctics, li serà abonat l’import total de la beca 

(500€). 

 

9. Clàusules 

La disposició de beques està subjecte a la realització del Postgrau en Packaging Tècnic i 

Creatiu. L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot i la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot es 

reserven el dret d’anul·lar-lo en cas de no complir amb els requisits mínims i indispensables. 

En cas d’anul·lació del postgrau, totes les beques quedaran desertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


