
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V CONVOCATÒRIA DE BEQUES 

FEM-Talent 2020 - 2021 

 

 
 
 
 
 
 

Les Beques FEM-Talent són una iniciativa de la Fundació Esclerosi Múltiple, 

dirigides a potenciar el talent de persones amb discapacitat a través de 

l’accés a una formació superior específica, generant així un augment de la 

seva ocupabilitat dins del mercat laboral normalitzat. 
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1. LA FUNDACIÓ 

 

  

La Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) és una entitat sense ànim de 

lucre que va néixer l’any 1989 a Barcelona i que treballa per aturar 

l’impacte de la malaltia en les persones amb EM i les seves famílies. 

Per realitzar aquesta tasca, la Fundació està implantada a tot Catalunya 

i disposa de serveis de neurorehabilitació a Barcelona, Reus i Lleida i 

d’atenció domiciliària a les comarques de Girona. A més, també ofereix 

serveis  de  formació, inserció  laboral  i servei d’acollida a les persones 

que acaben de ser diagnosticades. La creació del Centre Especial de 

Treball, el FEM-CET, permet que moltes persones amb EM es puguin 

integrar laboralment i els facilita una vida el més normalitzada possible. 

La Fundació Esclerosi Múltiple des del servei FIL (servei de formació i 

inserció laboral per a persones diversitat funcional), pretén potenciar 

l’ocupabilitat de les persones amb esclerosi múltiple i discapacitat física, 

sensorial i o orgànica, a través de facilitar l’accés a estudis superiors que 

els permetin especialitzar-se en un àmbit concret, que a la vegada els hi 

asseguri una trajectòria professional adient i productiva a la seva 

discapacitat. 

El servei FIL disposa de personal qualificat per atendre a persones amb 

diversitat funcional que es troben en recerca activa de feina, mitjançant: 

1. Entrevista diagnòstica. 

2. Disseny d’ un itinerari personal d’ inserció en funció del perfil 

professional i potencialitats. 

3. Formació ocupacional en mòduls de gestió administrativa (RRHH, 

comptabilitat, atenció client i ofimàtica), i competències 

lingüístiques (anglès). 
4. Tallers competencials. 

5. Intermediació laboral 

6. Seguiment i assessorament mentre formen part de la borsa de 



 

 

 

candidats/ ates. 

Com a part complementària al servei FIL, refermem l’aposta per l’accés 

a l’educació de qualitat, amb la V Convocatòria de Beques formatives per 

a persones amb diversitat funcional. 

 

 

 

2. OBJECTIUS BEQUES 

 

 

La formació és un pilar fonamental tant per a aquells que volen 

començar a treballar com per aquells que volen reciclar-se, i que ja 

formen part del mercat laboral. La Fundació Esclerosi Múltiple, conscient 

de l’evolució de les demandes professionals, vol contribuir a través de les 

Beques FEM-Talent, per tal de facilitar la formació de persones amb 

diversitat funcional i avançar cap a un model de societat més just i 

inclusiu.



 

 

 

Les Beques FEM-Talent pretenen, per tant, millorar la formació i inserció 

laboral de persones amb discapacitat, apoderant-les a través d’ un perfil 

professional que els hi faciliti l’ accés a oportunitats laborals més 

especialitzades. Així, es considera que afavoreixen la integració 

sociolaboral d'aquest grup, ajudant a fer efectiu el principi d'igualtat 

d'oportunitats, trencant amb estereotips prefixats que situen a les 

persones amb diversitat funcional en ocupacions de més baixa 

qualificació. 

Per a la gestió de les Beques FEM-Talent, s’ ha organitzat novament un 

Comitè format per membres de la FEM, i representants de l’àmbit de 

l’educació que ens aportaran un grau de professionalitat i objectivitat, 

que no tenen cap implicació amb els possibles beneficiaris/ es o 

candidats/ es que optin a les beques, passant a ser l’autoritat màxima 

per prendre qualsevol decisió respecte a les beques. 

 

 

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES FEM-Talent 

 

 
a) Tipus d’estudi: Les Beques FEM-Talent es poden demanar per finançar 

qualsevol itinerari personalitzat de formació ocupacional que contempli 

cicles formatius superiors, estudis universitaris, de postgrau i o màster, o 

d’altres especialitzacions cursats a Catalunya on prèviament s’ hagin 

matriculat els/ les alumnes amb diversitat funcional (o amb clara intenció 

de fer- ho). 

Igualment, per poder ser beneficiari/ a les Beques FEM-Talent, es 

tindran en compte altres necessitats personals entorn als drets 

universals d’accessibilitat, que puguin resultar limitadors perquè el/ la 

candidat/ a continuï o iniciï els estudis superiors. 

b) Quantificació econòmica de les beques: Contemplen la concessió de 

2 (dos)* ajudes econòmiques de 2.000€ cadascuna, complementades 



 

 

 

pels itineraris formatius per perfil professional, que es duran a terme al 

següent curs 2020-2021, i que es poden desenvolupar a Catalunya on la 

FEM actua. La Fundació d’ Esclerosi Múltiple durà a terme la gestió de les 

ajudes econòmiques que s’ adreçaran a finançar aquests estudis, fent el 

pagament de les mateixes, durant el mes de desembre del 2020 o gener 

2021 (sempre i quant els/ les beneficiaris/ es hagin presentat tota la 

documentació obligatòria requerida). 

c) FEM Acompanyament a la inserció: Aquests itineraris es reforçaran 

per part de la FEM (en paral·lel o un cop finalitzats els estudis) amb la 

participació en diferents tallers destinats a la recerca activa de feina, 

definició d’ objectius professionals i autoconeixement, marca personal, al 

disseny d'un CV atractiu, al redactat d’ una carta de presentació, 

entrevista per competències, a la promoció de la igualtat, a la gestió de 

la motivació i a la formació en entorns digitals. 

  Intermediació laboral: La Fundació Esclerosi Múltiple valorarà els 

candidats/ es per a possibles vacants que tingui dins les empreses amb 

les que col·labora, fent la intermediació amb les ofertes actives a les que 

té accés a través de la xarxa del Programa Incorpora, de la XIB o del servei 

de consultoria FEM Talent. Les persones becades també seran incloses a 

la base de dades de la Fundació Esclerosi Múltiple . de cara a facilitar- 

los l’accés a les ofertes amb la finalitat d’augmentar així la probabilitat d’ 

èxit en la inserció. 

 

(*): El  nombre de beques podrà ser ampliat en el cas que s’adhereixin al programa 

de beques  FEM Talent de la Fundació esclerosi  múltiple nous finançadors. 

Aquesta modificació quedarà informada i actualitzada en un annex a la web de 

l’entitat, com a complement a les bases per una total transparència.  

 

 

 

 

 



 

 

 

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

 

 

a) Imprescindibles: 

 

• Estudiants residents a Catalunya pre o matriculats en estudis 

universitaris o de cicles formatius superiors, postgrau, màster o 

especialització, amb edats compreses entre 18 i 40 anys 

(s’estudiaran individualment possibles candidats/ atès que no es 

trobin en aquesta franja d’ edat). Hauran d’aportar el títol 

universitari en cas de màsters, postgraus o especialitzacions. 

• Els estudiants de cicle formatiu superior i universitaris, a més, han d’ 

haver superat el 50% dels crèdits totals formatius. 

• Amb discapacitat igual o superior al 33% legalment reconeguda a 

través del Certificat de Discapacitat o Incapacitat Permanent total, 

absoluta o gran invalidesa i que reuneixin les condicions establertes 

a les bases d’ aquesta convocatòria. 

• No haver estat beneficiari de cap de les edicions anteriors de les 

beques FEM-U o FEM-Talent. 

 

 

 

5. TERMINI I VIA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

 

 

Les sol·licituds de les Beques FEM-Talent es presentaran entre les 

9:00 hores del 1 de setembre del 2020 fins les 18:00 hores del 30 de 

novembre del 2020, per correu electrònic enviat a la següent adreça: 

femjobs@fem.es 



 

 

 

 

La Fundació esclerosi múltiple enviarà per correu electrònic un 

confirming de rebuda indicant la correcta recepció de la sol·licitud, i si s’ 

escau, la necessitat d’esmenar algun dels requisits indicats a les presents 

bases de la convocatòria. En els casos que els/ les beneficiaris/ es no 

rebin el confirming, es poden posar en contacte amb la FEM a través del 

telèfon 93.228.96.99, preguntant per la Natalia del Barco. 

La documentació sol·licitada per a la presentació a les Beques FEM-

Talent, per part dels interessats/ des, serà la següent: 

1. Copia del DNI, NIE o passaport. 

 

2. Còpia de l’original de la pre-inscripció o matrícula als estudis 

sol·licitats de ser becats o, títol acadèmic d’ estudis superiors finalitzats 

en el cas que la beca vagi destinada a estudis de postgrau, màster o 

especialització. 

3. Còpia de l’expedient dels estudis en curs en els que s’ha matriculat, on 

quedi constància d’ haver superat el 50% dels crèdits totals formatius i la 

qualificació assolida. En el cas de postgraus i màsters, es presentarà 

l’expedient dels estudis previs realitzats. 

4. Declaració d’ hisenda de l’ exercici anterior, ja sigui individual, o de la 

unitat familiar, pare, mare o tutor/a. 

Un cop validada la documentació per part de la FEM, aquesta es posarà 

en contacte amb els sol·licitants de les Beques FEM-Talent per demanar 

la següent documentació dels beneficiaris de la formació: 

5. Carta de motivació explicant les raons que el porten a demanar la Beca 

FEM-Talent, especificant els estudis als que s’ ha pre o matriculat. 

6. Currículum Vitae. 

 

7. Declaració jurada que no ha rebut altres ajuts, per pagar la formació 

sol·licitada pel beneficiari de la Beca. Pot ser signada pel beneficiari/ a o, 

pel pare/mare/ tutor/ a  de  la mateixa. 



 

 

 

8. Còpia del certificat oficial de discapacitat per l'IMSERSO, Generalitat 

de Catalunya o document equivalent. 

9. Número de compte on poder fer l’ ingrés de la quantia de la beca a 

nom del beneficiari/ a de la beca, pare, mare o tutor que consti en el 

formulari de sol·licitud. 

10. Qualsevol altre document que el beneficiari consideri apropiat per 

reforçar la seva aplicació. 

En cas necessari, el Comitè de beques tindrà dret a sol·licitar la 

documentació addicional que cregui oportuna. 

Quedaran excloses de la convocatòria aquelles sol·licituds que arribin 

per canals o vies que no siguin les preestablertes prèviament, aquelles 

que no s’ ajustin a les bases de la convocatòria, o aquelles que presentin 

incidències o deficiències en el formulari de sol·licitud o, que no estiguin 

degudament complimentades (manca de dades, o espais en blanc). 

La presentació a aquesta convocatòria pressuposa la plena acceptació 

de les presents Bases i la resolució final serà de caràcter irrevocable. 

 

(*): Tots els formularis esmentats, estaran disponibles a la web de la FEM (www.fem.es) a 

partir del pròxim 1 de setembre, del 2020. 

 

 

6. CRITERIS D’ ASSIGNACIÓ I ACCEPTACIÓ DE NORMES FIXADES 

 

 

El Comitè de beques FEM-Talent serà l' ens responsable de la 

recepció de les sol·licituds, avaluació dels candidats i l'adjudicació de 

beques per finançar els programes de formació. 

Els criteris de selecció dels beneficiaris de la formació estan establerts 

internament pel Comitè de beques FEM-Talent, i aniran en funció de les 

dificultats econòmiques que els/ les candidats/es puguin tenir per 



 

 

 

suportar el cost dels estudis becats, de les necessitats personals entorn 

el dret d’ accessibilitat, de l’ historial acadèmic exitós, de la valoració a l’ 

entrevista personal, de la defensa de la seva candidatura a la carta de 

motivació, del test competencial i de l’ adequació dels estudis amb el 

perfil professional del/ la candidat/ a, de cara a afavorir un millor 

aprofitament de la formació i per fomentar l’ ocupabilitat del beneficiari/ 

a gràcies a les Beques FEM- Talent. Enguany incorporarem la perspectiva 

de gènere impulsant mecanismes  a favor de la igualtat, sempre 

respectant l’ètica i la igualtat d’oportunitats i la no discriminació com 

a filtre davant de cada candidat/ a. 

(*): En el cas de confirmar nous finançadors d’una o més beques, la Fundació 

esclerosi múltiple es reserva el dret d’afegir nous criteris o donar més pes a algun 

dels criteris definits. Aquesta informació, quedarà informada i actualitzada en un 

annex a la web de l’entitat com a complement  a les bases per una total 

transparència.  

 

 

 

7. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I COMUNICACIÓ 

 

 

a) Resolució: La resolució d'aprovació dels 2 candidats/ es becats/ des 

per part del Comitè de Beques FEM-Talent tindrà lloc entre l’ 1 al 15 de 

desembre del 2020, data encara per definir. 



 

 

 

b) Comunicació als beneficiaris: La resolució es comunicarà a cadascun 

dels sol·licitants de la convocatòria, independentment dels resultats del 

mateix, abans del 18 de desembre del 2020 mitjançant trucada 

telefònica feta per la Fundació Esclerosi Múltiple. A més, el Comitè de 

Beques FEM-Talent informarà als 2 beneficiaris/ es seleccionats/ des 

de la concessió de les beques FEM-Talent per correu electrònic segons 

les dades personals que apareixen en el Formulari de sol·licitud en el 

temps previst. 

En el cas que algun/a dels/les beneficiaris/es seleccionats/des no accepti 

voluntàriament la beca de formació, no pugui ser localitzat/da en un 

termini de set dies hàbils a la comunicació dels resultats, o no compleixi 

els requisits, la beca formativa s'atorgarà al/la candidat/a 

immediatament posterior a la persona inicialment seleccionada. 

 

c) Pagament: La Fundació d’ Esclerosi Múltiple durà a terme la gestió de 

les ajudes econòmiques que s’ adreçaran a finançar aquests estudis, 

fent el pagament de les mateixes, durant els mesos de desembre del 

2020 o gener del 2021 i únicament, per transferència bancària 

(sempre i quan els/ les beneficiaris/ es hagin presentat tota la 

documentació obligatòria requerida) 

 

8. JUSTIFICACIÓ 

 

 

Conceptes subvencionables: 

 

Seran subvencionables les despeses següents : 

 
• Matrícula dels estudis reglats susceptibles de ser subvencionats. 

• Recursos necessaris per facilitar la vida diària i formativa 

de la persona sol·licitant de la beca (pc’s, portàtils, Ipad..) 
• Accessibilitat o mobilitat (taxi, transport adaptat…) 



 

 

 

• En el cas de necessitar residència fixa a prop del campus es 

podrà justificar com a despesa. 

 

Documentació a presentar per la justificació : 

 
• Excel amb les partides imputades a la beca (Annex 1) 
• Justificants (factures, tiquets,…) 

 

 

 

 

 

 

9. DADES PERSONALS 

 

 
D'acord amb la LO 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter Personal, la FEM informa que les dades personals facilitades 

seran incorporades a un fitxer de la seva propietat (incloent la difusió per 

qualsevol mitjà de comunicació) detallats i tractats amb la finalitat de 

gestionar la concessió de la Beca FEM-Talent. Aquells/es candidats/es 

que vulguin fer-ho, poden exercir els drets d'accés,  rectificació, oposició 

i cancel·lació adreçant- se a la FEM per escrit a la següent adreça: 

FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA LLUITA CONTRA L'ESCLEROSI MÚLTIPLE és 

el 

Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i 

l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que 

disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el 

Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li 

facilita la següent informació del tractament: 

 

Fi del tractament: gestionar la concessió de la Beca FEM-Talent. 



 

 

 

 

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un 

interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari 

per a tal fi, se suprimiran 

 

amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització 

de les dades o la destrucció total de les mateixes. 

 

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, 

excepte per obligació legal. 

 

Drets que assisteixen a l'Interessat: 

 

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 

- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les 

seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. 

- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de 

control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a 

la normativa vigent. 

 

Dades de contacte per exercir els seus drets: 

 

FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA LLUITA CONTRA L'ESCLEROSI MÚLTIPLE. 

Tamarit, 104 - 08015 Barcelona (BARCELONA) Email: lopd@fem.es



 

 

 

 

10. UTILITZACIÓ DE LA IMATGE DELS BENEFICIARIS/ES I ACCEPTACIÓ 

DE LES BASES 

 

La participació en aquesta convocatòria implica: 

 

a) L'autorització a la FEM per poder utilitzar el nom i imatge dels/les 

beneficiaris/es en comunicacions publicitàries o informatives 

relacionades amb les Beques FEM- Talent. 

A aquest efecte, es demanarà per cessió posterior dels/ les interessats/ 

des els drets d'explotació o, en el seu cas, al seu pare/ mare/ tutor/ a per 

escrit, d'acord amb la legislació vigent sobre el tema. 

b) L'acceptació d'aquestes bases en la seva totalitat. El Comitè de 

Beques FEM- Talent es reserva el dret de modificar les condicions de la 

convocatòria en qualsevol moment i fins i tot podria demanar la 

cancel·lació abans de la data de terminació de la mateixa, sempre que 

per causa de força major és veiés obligat a fer-ho. En qualsevol cas, es 

compromet a comunicar qualsevol modificació en les presents bases o, 

si s’ escau, la cancel·lació de la convocatòria en el seu conjunt, de manera 

que tots/ es els/ les participants puguin accedir a aquesta informació. 

 

I per a que així consti: 

  Signa: 

 

 

El/ la candidat/ a que accepta la totalitat de les bases acabades de llegir, 

i presenta la seva candidatura, junt amb la documentació sol·licitada per 

a ser valorat/ da com a possible beneficiari/ a d’ una de les beques FEM-

Talent (en el cas que el/ la candidat/ ata, sigui menor d’ edat, signa el seu 

pare, mare o tutor/a legal). 



 

 

 

 

En Data: 

 

  Amb DNI:  

 

 

 

 
En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l'informem que les seves 

dades de contacte són incorporades en fitxers titularitat de la FUNDACIÓ ESCLEROSI MULTIPLE (FEM) que 

responen a la finalitat de servir de directori de contactes, l'enviament d'informacions relacionades amb la 

nostra Fundació, així com facilitar la gestió de l'activitat operativa i administrativa desenvolupada per la 

Fundació. Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la llei pot dirigir-se 

mitjançant comunicació escrita a FEM, Ref. Protecció de dades, C/ Tamarit 104 Entl., 08015 Barcelona, o bé, per 

correu electrònic: lopd@fem.es



 

 

 

 


