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NORMATIVA DE LA FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ 
PROFESSIONAL PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES DEL 
PROJECTE BECA – EMPRESA 

 

 

 

PREAMBUL 

La Fundació BCN Formació Professional impulsa i gestiona el projecte Beca-
Empresa, que té com a objecte la consolidació de l’aprenentatge pràctic de 
l’alumnat de cicles de formació professional inicial amb la formació en centres 
de treball (FCT). Aquesta consolidació es materialitza en unes beques per a 
l’alumnat que ha realitzat i finalitzat amb satisfacció l’FCT.  

La Fundació BCN Formació Professional segons el que s’estableix a l’article 2, 
l’article 6 i l’article 7b punt 11 i 12 dels seus Estatuts, en base a les seves 
activitats fundacionals disposa de la llibertat per poder atorgar premis, beques i 
ajudes, així com dur a terme aquelles accions de foment que es considerin 
oportunes. Mitjançant aquesta normativa s’instrumenta i es regula l’atorgament 
de beques del projecte Beca-Empresa, beques que permetran la continuïtat de 
la formació i consolidació del seu aprenentatge dins l’empresa. 

 

Per tot el que es descriu anteriorment, s’estableix aquesta normativa interna 
que regularà els elements que composen aquest tipus d’ajuts.  

 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  

 

Article 1. Objecte  

La present normativa té per objecte establir la regulació dels becaris de 
formació del projecte Beca-Empresa en les diferents empreses o entitats on es 
dugui a terme. 

 

Article 2. Relació jurídica  

La consideració de becari/ària de formació estarà vinculada a la regulació 
vigent en el moment de realitzar la beca i no suposa cap compromís de 
contractació posterior ni per part de l’empresa ni per part de la Fundació. 
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TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 

 

Article 1. Beneficiaris del projecte  

Podran ser beneficiaris de les beques objecte d’aquesta normativa, les 
persones físiques que reuneixin els següents requisits: 

1) Ser alumne/a o graduat/a recentment de cicles formatius d’FP de la ciutat 
de Barcelona a l’ inici de la beca.  

2) Haver realitzat l’ FCT a l’empresa que ofereix la beca. 

3) Haver estat avaluat satisfactòriament pels tutors/res de pràctiques. 

 

Article 2. Empreses col·laboradores  

Les empreses que podran participar en el projecte Beca-Empresa han de ser 
empreses col·laboradores de la Fundació BCN Formació Professional, tenir 
conveni vigent signat amb aquesta i haver acollit alumnat en pràctiques de 
centres d’FP de la ciutat de Barcelona. 

 

Article 3. Finalitat  

La finalitat de les beques del projecte Beca-Empresa és la de completar la 
formació pràctica de l’alumnat de l’FP un cop acabada la seva FCT. Les 
beques estan associades a projectes que aportin un valor afegit a la formació 
pràctica que l’FP proporciona, bé a través de projectes innovadors en el sector, 
bé per la tipologia d’instruments i recursos utilitzats, etc. La decisió sobre 
l’adequació del projecte formatiu a les característiques del projecte Beca-
Empresa, serà presa per la Fundació BCN Formació Professional, qui en cas 
de considerar-ho oportú demanarà l’opinió d’experts en el sector. 

 

Article 4. Relació funcional   

El/la becari/a estarà assignat/da a un projecte concret i a l’empresa que el 
desenvolupa i que finança la beca a través de la Fundació BCN Formació 
Professional, que es qui gestionarà la beca segons normativa vigent. 

 

Durada  

La durada màxima de la beca serà de 6 mesos. 

 

Article 5. Dotació de la beca  

L’import de la beca no podrà ser inferior a la que fixi la Fundació BCN Formació 
Professional per a cada curs acadèmic/any natural i que es concretarà en 
l’annex corresponent. 
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Article 6. Condicions  

Per adquirir la condició de becari/ària, la persona seleccionada haurà 
d’acceptar les condicions generals i específiques de la beca i signar un acord 
de compromís i acceptació de la beca, on constaran els drets i deures 
compromesos. 

 

Article 7. Procediment  

L’empresa o entitat presentarà un projecte a la Fundació BCN Formació 
Professional, on s’especificarà el pla de formació que s’ofereix i les condicions 
concretes de la beca. 

Un cop validat i aprovat el projecte que presenta l’empresa, la Fundació BCN 
Formació Professional i l’organització en concret, faran la proposta de les 
persones becades en funció de l’avaluació obtinguda en l’FCT realitzada. 

Les persones proposades seran informades de les condicions de la beca i del 
pla de formació ofert i podran decidir acollir-se o no a la mateixa. 

Les condicions concretes del projecte es recolliran en l’annex que 
acompanyarà el conveni que la Fundació BCN Formació Professional tindrà 
signat amb l’empresa o entitat corresponent.  

Tant l’empresa, a través del seu representant, com la persona becada, 
signaran un document d’acceptació de la beca, on constaran les condicions de 
la mateixa (generals i específiques) i els drets i deures d’ambdues parts. 

L’empresa assignarà a cada becari/a, un/a tutor/a que farà el seguiment del pla 
formatiu. 

 

Article 8. Anul·lació de la beca  

El/la becari/a podrà perdre aquesta condició si no observa les normes generals 
o particulars de l’empresa, tant de funcionament, seguretat i/o confidencialitat. 

La Fundació BCN Formació Professional podrà revocar la beca davant un 
informe negatiu al respecte realitzat per part del tutor/a d’empresa. 

En cas d’absentisme, el becari/a també podrà perdre aquesta condició si 
acumula 5 faltes d’assistència injustificades. 
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Article 9. Renúncia  

Les persones becades podran renunciar a la beca mitjançant un escrit dirigit a 
la Fundació BCN Formació Professional. Aquest escrit s’haurà de presentar 15 
dies abans de la data efectiva de la renúncia. 

 

Article 10. En cas de malaltia  

En els casos de malaltia i baixa mèdica, es procedirà segons marqui la 
normativa vigent de regulació de becaris de formació. 

 

 

Barcelona, a 17 de desembre de 2012. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

 

1. Naturalesa de la col·laboració  

Aquesta col·laboració tindrà la naturalesa que la normativa legal vigent sobre 
becaris d’FP estipuli en el moment de realitzar la beca. 

Per a cada estudiant la Fundació BCN Formació Professional, formalitzarà un 
document de compromís on s’especificaran les dades i condicions concretes de 
la seva participació en el projecte de beques de col·laboració amb l’empresa i 
l’activitat que ha de desenvolupar. Aquest document es signarà per part de la 
persona que accepti la beca, comprometent-se formalment. 

 

2. Comissió de selecció  

Es crearà una comissió de seguiment i valoració del conveni de col·laboració 
integrada, com a mínim, per un responsable de l’empresa i un responsable de 
la Fundació BCN Formació Professional. 

Paral·lelament, l’empresa designarà sempre un/a director/a del projecte, un 
tutor/a i un responsable del procediment de beques que juntament amb el 
tutor/a dels alumnes en farà el seguiment. El/la director/a del projecte, 
comunicarà al responsable de la Fundació BCN Formació Professional les 
possibles incidències que es puguin produir en l’execució de la beca, per tal 
que aquest adopti les mesures oportunes. 

 

3. Drets dels becaris/àries  

Durant el període de la beca, els becaris/es tindran els següents drets: 

a) Percebre l’ajuda econòmica establerta per a cada convocatòria, que 
estarà regulada a la Normativa vigent sobre becaris d’FP.  

b) Obtenir la col·laboració i ajuda necessària per part de l’empresa i de la 
Fundació BCN Formació Professional durant tot el període que duri la 
beca. 

c) Si la normativa legal vigent sobre becaris d’FP, no concreta l’alta a la 
seguretat social, estar assegurat. 
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4. Obligacions del becari  

 

Durant el període de la beca, seran obligacions: 

a) Complimentar i remetre a la Fundació BCN Formació Professional i/o a 
l’empresa, dins del termini establert, la documentació que li sigui 
requerida a l’hora d’adjudicar les beques. 

b) Complir les condicions i obligacions establertes en el document de 
compromís. 

c) Realitzar les activitats contemplades en el pla de formació sota les 
directrius del tutor/a assignat. 

d) Comunicar d’immediat a la Fundació BCN Formació Professional 
qualsevol incidència que afecti al normal desenvolupament del període 
formatiu. 

e) No difondre cap informació de caràcter confidencial o reservada a la que 
hagi accedit durant el període de beca de formació, ja sigui relativa a la 
Fundació BCN Formació Professional o a l’empresa. Aquesta obligació es 
mantindrà un cop finalitzat aquest període. 

f) Complir integrament amb l’horari establert. 

 

 


