2A CONVOCATÒRIA D’AJUTS CITM A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA

La convocatòria d’Ajuts CITM a l’Excel·lència Acadèmica està destinada a cobrir el
100% de l’import de la matrícula de primer curs dels graus del CITM per al proper curs
acadèmic 2021/2022 i s’adreça a estudiants que hagin cursat segon de batxillerat amb
expedient acadèmic excel·lent (9-10).
La present convocatòria contempla dos ajuts que cobriran la totalitat de l’import d’una
matrícula de 60 ECTS corresponent al primer curs (6.360 €) de qualsevol dels tres graus
oficials que imparteix el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia: el grau en
Disseny, Animació i Art Digital; el grau en Multimèdia, o el grau en Disseny i
Desenvolupament de Videojocs.
Les bases que regiran la present convocatòria són les següents:
1. El període per fer la sol·licitud dels Ajuts CITM a l’Excel·lència Acadèmica s’inicia
el 2 de juny de 2021 i finalitza l’1 de juliol de 2021, ambdós inclosos.
2. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts, les persones que compleixin i acreditin
els requisits següents:
•
•
•
•

Haver estat estudiant de segon de batxillerat durant el curs acadèmic 202021.
Tenir un expedient acadèmic de batxillerat excel·lent.
Haver escollit un dels graus oficials del CITM com a primera opció en la
preinscripció universitària de la convocatòria de juny de 2021.
Ser menor de 25 anys.

3. La documentació necessària per formalitzar la sol·licitud és:
I. DNI o NIE
II. Expedient acadèmic de batxillerat
III. Carta de motivació. Explicar els aspectes més destacats del seu recorregut
vital, tant en l’àmbit d’estudis com en el social i personal, destacant aptituds i
projectes singulars. Raonar les motivacions personals que l’han fet triar el grau
del CITM que vol estudiar, i el seu futur desenvolupament professional. La
carta de motivació no podrà superar les 3 pàgines.
IV. Premis o reconeixements dels treballs de recerca de segon de batxillerat
(opcional).
En cas de ser menor d’edat, la carta de motivació haurà d’estar co-signada per
un dels pares i/o el tutor legal, i s’haurà d’acompanyar amb una còpia del seu
DNI o NIE.
4. El procés de sol·licitud és únicament en línia i es realitza a través de l’enllaç
www.citm.upc.edu/cat/ajutscitm, omplint les dades sol·licitades en cadascun
dels camps i adjuntant la documentació sol·licitada en la present convocatòria,
en format PDF.

5. El CITM podrà, en qualsevol moment, sol·licitar documentació complementària
i/o original per tal de completar o verificar els extrems continguts en la sol·licitud.
6. D’entre totes les candidatures rebudes, s’escolliran 5 finalistes amb els millors
expedients acadèmics. El Comitè de Selecció, format pel director acadèmic i dos
professors del CITM, valorarà el perfil dels sol·licitants segons la documentació
aportada i en seleccionarà els dos guanyadors/res.
7. La resolució de l’atorgament dels ajuts es fixa per al dilluns 12 de juliol de 2021.
8. El resultat serà comunicat el dimarts 13 de juliol de 2021, per telèfon i/o correu
electrònic, a totes les persones que hagin realitzat correctament la sol·licitud.
9. Les decisions del Comitè de Selecció no admeten cap tipus de recurs i són
definitives.
10. Els beneficiaris de l’ajut hauran de formalitzar la matrícula al grau triat entre el 15
i el 20 de juliol de 2021. En cas contrari, perdran l’ajut.
11. Cada sol·licitant només pot demanar un ajut.
12. El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia es reserva el dret a canviar
aquestes bases, sense previ avís, mitjançant la seva publicació a la web
www.citm.upc.edu/cat/ajutscitm, així com el d’anul·lar la present convocatòria.
13. El fet de presentar la sol·licitud al programa d’Ajuts CITM a l’Excel·lència
Acadèmica pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Terrassa, 17 de maig de 2021

