BASES del PROGRAMA DE
BEQUES de l’Escola de Noves
Tecnologies Interactives per
als programes de Grau de
videojocs del curs 2021-2022
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1. CONVOCATÒRIA 2021-2022:
ESTUDIS DE GRAU DE VIDEJOCS
1a. ENTI convoca beques o ajuts per cursar, durant l’any acadèmic
2021-2022, els estudis corresponents als plans d’estudis següents:
Grau en Continguts Digitals Interactius
Grau en Creació Artística per a videojocs i jocs aplicats
1b. El termini de sol·licitud de les beques a què es refereix aquesta convocatòria finalitza el 24 de juny de 2021 a les 10 del matí. Abans d’aquell dia
i hora, els futurs alumnes hauran hagut d’aportar tota la documentació
requerida per valorar la seva candidatura.
1c. La data de resolució de sol·licituds a què es refereix aquesta convocatòria és el 25 de juny de l’any 2021. La resolució s’informarà directament
als alumnes implicats per via telefònica o per correu electrònic.
1d. Els candidats que rebin la beca tenen temps fins al 29 de juny de l’any
2021 a les 10.00h per comunicar l’acceptació de la beca concedida. En cas
contrari, el candidat perd la beca en favor d’un altre candidat. La comunicació es farà mitjançant signatura d’acceptació de resolució favorable
via correu electrònic a: bequesenti@enti.cat

2

2. MODALITATS DE
BEQUES I AJUTS
Es convoquen beques o ajuts en les modalitats
següents:

2.1. Beca ENTI EXCEL·LÈNCIA
a. S’atorga una (1) beca per les 40 places d’accés per
a cadascun dels plans d’estudis a que fa referència el
punt 1a. En total, dues (2) beques d’aquesta categoria
com a màxim per les 80 places d’entrada.
b. Quantitat: ajuda de 2.500 euros anuals per l’estudiant matriculat de 60 ECTS. Els reconeixements
acadèmics o les convalidacions no computen en
aquests 60 crèdits. L’estudiant que es matriculi de
menys crèdits rebrà l’ajuda econòmica proporcional.
c. Entrega: l’ajuda es repartirà de forma proporcional
en els rebuts de matrícula, de setembre de l’any 2021
a juny de l’any 2022. No afectarà la quantitat que
s’abona en el primer pagament, anomenat “primer
pagament de matrícula”.
d. S’atorga per trajectòria acadèmica.
e. Els candidats o candidates han de demostrar que
tenen una nota igual o superior al vuit i mig (8’5) en el
global de la seva etapa prèvia al Grau: sigui batxillerat
o cicle formatiu.
f. En igualtat de condicions entre candidats, es decidirà
en funció del nombre més gran de qualificacions de
nivell superior en les assignatures del batxillerat o cicle
formatiu.
g. Si després dels punts e i f encara hi ha igualtat entre
candidats, es decidirà segons la carta de motivació
entregada per cada candidat.

f. La convocatòria s’adreça a les persones de nou
ingrés del curs 2021-22, que es proposen cursar el
programa, i no va dirigida als qui ja ho estan fent.
g. La beca es cancel·la per renúncia de l’interessat,
per incompliment de les obligacions, de les condicions o dels requisits documentals demanats.

2.2. Beca ENTI SOLIDARI
a. S’atorguen tres (3) beques per les 80 places
d’accés dels plans d’estudis a què fa referència el
punt 1a. En total, tres (3) beques d’aquesta categoria
com a màxim per les 80 places d’entrada.
b. Quantitat: ajuda de 2.250 euros anuals per l’estudiant matriculat de 60 ECTS. Els reconeixements
acadèmics o les convalidacions no computen en
aquests 60 crèdits. L’estudiant que es matriculi de
menys crèdits rebrà l’ajuda econòmica proporcional.
c. Entrega: l’ajuda es repartirà de forma proporcional
en els rebuts de matrícula, de setembre de l’any 2021
a juny de l’any 2022. No afectarà a la quantitat que
s’abona en el primer pagament, anomenat “primer
pagament de matrícula”.
d. S’atorga per trajectòria acadèmica i per necessitat
econòmica.
e. Els candidats o candidates han de demostrar que
tenen una nota igual o superior al set i mig (7’5) en
el global de la seva etapa prèvia al Grau: ja sigui de
batxillerat o cicle formatiu.
f. Sobre totes les persones que apliquin a les beques
d’aquesta categoria amb una qualificació igual
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o superior al 7’5, el criteri de selecció serà el de les
famílies amb més necessitat econòmica, amb les
rentes més baixes. Addicionalment, es tindran en
compte les famílies nombroses i les famílies monoparentals.
g. Si després dels punts e i f encara hi ha igualtat entre
candidats, es decidirà segons la carta de motivació
entregada per cada candidat.
h. La convocatòria s’adreça a les persones de nou
ingrés del curs 2021-22, que es proposen cursar el
programa, i no va dirigida als qui ja ho estan fent.
i. La beca es cancel·la per renúncia de l’interessat, per
incompliment de les obligacions, de les condicions o
dels requisits documentals demanats.

2.3. Beca ENTI COMUNITAT
a. S’atorguen cinc (5) beques per les 80 places d’accés
dels plans d’estudis a que fa referència el punt 1a. En
total, cinc (5) beques d’aquesta categoria com a
màxim per les 80 places d’entrada.
b. Quantitat: ajuda de 2.000 euros anuals per l’estudiant matriculat de 60 ECTS. Els reconeixements
acadèmics o les convalidacions no computen en
aquests 60 crèdits. L’estudiant que es matriculi de
menys crèdits rebrà l’ajuda econòmica proporcional.
c. Entrega: l’ajuda es repartirà de forma proporcional
en els rebuts de matrícula, de setembre de l’any 2021
a juny de l’any 2022. No afectarà la quantitat que
s’abona en el primer pagament, anomenat “primer
pagament de matrícula”.
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d. S’atorga per trajectòria acadèmica i per necessitat
econòmica.
e. Els candidats o candidates han de demostrar que
tenen una nota igual o superior al sis i mig (6’5) en
el global de la seva etapa prèvia al Grau: sigui batxillerat o cicle formatiu.
f. Sobre totes les persones que apliquin a les beques
d’aquesta categoria amb una qualificació igual o
superior al 6’5, el criteri de selecció serà el de les
famílies amb més necessitat econòmica, amb
les rentes més baixes. Addicionalment, es tindran
en compte les famílies nombroses i les famílies
monoparentals.
g. Si després dels punts e i f encara hi ha igualtat
entre candidats, es decidirà segons la carta de
motivació entregada per cada candidat.
h. La convocatòria s’adreça a les persones de nou
ingrés del curs 2021-22, que es proposen cursar el
programa, i no va dirigida als qui ja ho estan fent.
i. La beca es cancel·la per renúncia de l’interessat, per
incompliment de les obligacions, de les condicions
o dels requisits documentals demanats.

2.4. Beca ENTI MOBILITAT
a. S’atorguen cinc (5) beques per les 40 places
d’accés per a cadascun dels plans d’estudis a què
fa referència el punt 1a. En total, deu (10) beques
d’aquesta categoria com a màxim per les 80 places
d’entrada.

b. Quantitat: ajuda de 450 euros anuals per l’estudiant
matriculat de 60 ECTS. Els reconeixements acadèmics
o les comvalidacions no computen en aquests 60
crèdits. L’estudiant que es matriculi de menys crèdits
rebrà l’ajuda econòmica proporcional.
c. Entrega: l’ajuda es repartirà de forma proporcional
en els rebuts de matrícula, de setembre de l’any 2021
a juny de l’any 2022. No afectarà la quantitat que
s’abona en el primer pagament, anomenat “primer
pagament de matrícula”.

h. La convocatòria s’adreça a les persones de nou
ingrés del curs 2021-22, que es proposen cursar el
programa, i no va dirigida als qui ja ho estan fent.
i. La beca s’extingeix per renúncia de l’interessat, per
incompliment de les obligacions, de les condicions
o dels requisits documentals demanats.

d. S’atorga per trajectòria acadèmica, per necessitat
econòmica i per distància geogràfica demostrable
respecte al Nou Campus ENTI (C/Baldiri Reixac, 7,
Barcelona).
e. Els candidats o candidates han de demostrar que
tenen una nota igual o superior al sis i mig (6’5) en el
global de la seva etapa prèvia al Grau: sigui batxillerat
o cicle formatiu.
f. Sobre totes les persones que apliquin a les beques
d’aquesta categoria amb una qualificació igual
o superior al 6’5, el criteri de selecció serà el de
la distància geogràfica més gran demostrable
segons l’empadronament. Per poder sol·licitar una
beca d’aquesta categoria cal demostrar que s’està
empadronat en la segona zona o encara més allunyat
de Barcelona (zones 2, 3...) segons la distribució de
zones dels títols de transport públic. Addicionalment,
es tindran en compte criteris de renda familiar.
g. Si després dels punts e i f encara hi ha igualtat entre
candidats, es decidirà segons la carta de motivació
entregada per cada candidat.
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3. DESTINATARIS
3.1. La convocatòria va destinada a una col·lectivitat genèrica de persones,
siguin espanyoles o estrangeres, que compleixin els requisits establerts.
3.2. Es considerarà rebutjada la beca si el candidat desisteix o no aporta
la documentació demanada per accedir a l’ajut demanat dins el termini
establert.
3.3. No es podrà acumular més d’una beca.
3.4. ENTI es reserva el dret de comunicar de forma pública la relació de
persones becades. L’acceptació de la beca suposa l’acceptació d’aquesta
publicació, si es produeix.
3.5. Aquestes beques van destinades a estudiants de nou ingrés que
formalitzin la preinscripció en primera assignació.

4. BASE ECONÒMICA
4a. ENTI estableix un nombre màxim de recursos econòmics disponibles
per a cadascun dels programes, i el Comitè de Beques, en fer-ne la
selecció i l’adjudicació, s’ajustarà als criteris i topalls establerts.
4b. Aquestes beques són compatibles amb qualsevol altra ajuda que rebi
l’alumne sobre la part pública del preu.
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5. REQUISITS
Els candidats/-es a obtenir les Beques ENTI han d’acreditar, aportant la
documentació necessària, totes o algunes de les situacions aquí mencionades:
5a. La necessitat econòmica i el grau de dificultat de l’economia familiar
per finançar la matrícula del programa triat.
5b. La trajectòria acadèmica.
5c. La distància entre el lloc d’empadronament i el centre d’estudis
anomenat Nou Campus ENTI. L’empadronament ha de tenir un mínim
d’un any de vigència.
5d. El resguard del tràmit de preinscripció universitària. Aquesta convocatòria està adreçada a estudiants que triïn en primera assignació un
dels plans d’estudis d’ENTI a què es refereix aquest programa de beques
(Grau en Continguts Digitals Interactius i Grau Creació Artística per a
videojocs i jocs aplicats).
A més:
5e. Cal presentar formalment la sol·licitud corresponent en el termini
establert.
5f. És necessari haver adjuntat, juntament amb la sol·licitud, tota la
documentació exigida per a cada categoria. Sense aquests documents,
no s’admetrà la petició.
5g. Adjunta a la sol·licitud, l’estudiant incorporarà una carta de motivació.
5h. Per rebre l’ajuda, que es repartirà mensualment, l’alumne haurà d’estar
al corrent de pagament. En cas d’impagament, es deixarà de prestar
l’ajuda en les quantitats necessàries per compensar la xifra impagada.
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6. DOCUMENTACIÓ I TERMINI
DE PRESENTACIÓ
L’adjunt de petició de beca de cada modalitat especifica, segons les
necessitats, la documentació que s’ha d’aportar. Totes les sol·licituds
requereixen, a banda de la documentació específica en cada cas, de la
presentació d’una carta de motivació. Tota la documentació i les candidatures es recolliran mitjançant el correu electrònic: bequesenti@enti.cat
El termini per sol·licitar una Beca ENTI per al curs 2021-22, amb tota la
documentació pertinent, finalitza el 24 de juny de 2021 a les 10h del matí
(veure capítol 1 d’aquest Pla de Beques).
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7. EL COMITÈ DE BEQUES:
COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT
7.1. Estarà format per responsables de les àrees següents:
a. Direcció general
b. Direcció acadèmica
c. Direcció administrativa i financera
7.2. El Comitè de Beques es reunirà tantes vegades com calgui per determinar la concessió de les beques seguint els criteris establerts en el capítol
2 d’aquest document.
7.3. El Comitè de Beques pot declarar deserta aquesta convocatòria, per
a totes o per a algunes de les modalitats que s’hi ofereixen.
7.4. En cas de no disposar de candidats que compleixin tots els requisits
per accedir a alguna de les beques, el Comitè pot determinar concedir-la
a algun dels candidats que no compleixi algun dels criteris demanats.
7.5. En cas que es produeixin renúncies o que els primers candidats de la
llista siguin descartats per qualsevol dels motius mencionats anteriorment
en aquest document, el Comitè oferirà les beques o els ajuts alliberats
als candidats de reserva, si n’hi ha, d’acord amb l’ordre que s’estableixi
en cada cas.
7.6. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a cada modalitat de beques, un cop el Comitè hagi resolt, es
comunicarà als beneficiats la concessió de les beques.
7.7. La llista de persones becades que aprovi el Comitè serà definitiva i
inapel·lable.
7.8. ENTI també comunicarà a les persones que no hagin rebut la beca
aquest fet.
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8. GESTIÓ DE LA BECA O L’AJUT
a. A petició d’ENTI, el candidat ha d’acreditar, amb documents originals
o compulsats, la informació que hagi enviat durant el procés de selecció
en forma de fotocòpies o de fitxers electrònics. A més, ENTI pot demanar
a l’estudiant que certifiqui qualsevol dada que citi al seu currículum. La
presentació dels documents originals o compulsats ha d’estar feta abans
de l’inici de les classes.
b. Els candidats que obtinguin una beca o un ajut tenen l’obligació de
començar el programa d’estudis al setembre-octubre del curs 2021-2022
i de finalitzar-lo dins el termini estimat al pla d’estudis.
c. Si la persona beneficiada amb una beca no compleix aquests compromisos –o qualsevol altre establert en les condicions de cada modalitat–,
ENTI es reserva el dret de demanar la devolució de les quantitats abonades.
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9. PROTECCIÓ DE DADES
1. En conformitat amb el Reglament General de
Protecció de dades 2016/679 (RGPD) i a la Llei Orgànica
3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals (LOPD-GDD) el Candidat/la Candidata
queda informat/da del que es regula a continuació i, al
presentar aquesta sol·licitud, expressa el seu consentiment:
a. Que totes les dades personals recollides en la sol·licitud de la beca i en la documentació adjunta, seran
incorporades a un fitxer del qual és titular U.College Of
New Technologies, S.L (ENTI), amb CIF no B-55140453
i amb domicili social a C/ Francesc Macià, 65, 17190
Salt (Girona).
b. Que ENTI com a Responsable del tractament només
tractarà aquelles dades que, havent estat remeses
voluntàriament per el titular/la titular d’aquestes,
consideri necessàries pel procés de selecció i/o
atorgament de la beca.
c. Que aquesta informació serà tractada amb les
finalitats enumerades a continuació:
Per analitzar l’adequació del Candidat/la
Candidata i poder realitzar un procés de
selecció per la possible concessió de la beca.
Per assegurar que el Candidat/la Candidata
compleix amb els requisits al llarg de tot el
període de duració de la beca.
Per procedir als pagaments corresponents en
cas de què és concedeixi la beca.

2. ENTI no tracta les seves dades personals amb cap
altra finalitat que les que s’han descrit en el present
document, excepte per obligació legal o requeriment
judicial.
3. ENTI només tracta les seves dades personals
durant el temps que compleixi la condició d’estudiant de l’entitat.
4. Vostè com a titular podrà exercir el seu dret
d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin
necessàries per als fins que van ser recollides. També
podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del
tractament de les seves dades, en determinades
circumstàncies i per motius relacionats amb la seva
situació particular. Paral·lelament, té dret a revocar
el seu consentiment en qualsevol moment sense
que això afecti de manera retroactiva al tractament
de dades personals realitzat fins a aquest moment.
El Candidat/la Candidata podrà exercir els drets
referits anteriorment, en els termes i condicions que
preveu la legislació vigent, en el domicili social de
U.College of New Technologies, S.L, o sol·licitar-ho
mitjançant l’enviament de correu electrònic a dpo.
enti@bellvehi.com.
En cas que no obtingui una resposta satisfactòria
i desitgi formular una reclamació o obtenir més
informació referent a qualsevol d’aquests drets, pot
acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es - C/Jorge Juan, 6 de Madrid).
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