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Beques i Ajuts
de Grau
L’opció d’estudiar a IQS està al teu abast amb el programa
de Beques, Ajuts i Finançament per a totes les titulacions
de Grau i de Doble Grau del nostre programa d’estudis.

IQS Grau a l’Excel·lència
Acadèmica

IQS Grau
Ajut Familiar

Beca IQS Grau a l’Excel·lència Acadèmica (IQS-GE). Per
alumnes de nou ingrés i per un import del 35% o del 50% de
la matrícula (fins a un import màxim equivalent a 30 crèdits) en
base únicament a la seva excel·lència d’expedient acadèmic: 8,5
punts en la nota d’accés sobre 10, que és la nota ponderada entre
la de Batxillerat i la de les PAU obligatòries (la nota obtinguda
a les assignatures especials de l’examen de les PAU es tindran
en compte en cas d’igualtat en la resta de requisits).

Beca IQS Grau Ajut Familiar (IQS-GAF). Per alumnes amb necessitats econòmiques en base principalment al nivell d’ingressos
familiars i amb rendiment acadèmic satisfactori. S’atorgaran ajuts
que van del 25% al 75% de l’import de la matrícula.

• 6 Beques IQS-GE Eduard Vitoria Miralles, SJ, del 50%
de l’import de la matrícula (fins a un import màxim que
equival a 30 crèdits) per alumnes de qualsevol Grau IQS amb
els millors expedients acadèmics.

• 15 Beques de fins el 50% de l’import de la matrícula
(Miquel Montagut Buscàs, SJ; Jordi Masià Mas-Bagà; Josep
Gassiot Llorens).

• 20 Beques IQS-GE Pere Ferrer Pi, SJ, del 35% de l’import
de la matrícula (fins a un import màxim que equival a 30
crèdits) per alumnes de qualsevol Grau IQS.
• 9 Beques IQS Grau Fundació Empreses, fins el 50% de
l’import de la matrícula finançades per les entitats i empreses patrocinadores de la Fundació: AC Marca, Carburos
Metálicos, Ernesto Ventós, Fundació Banc Sabadell, Fundació
Caixa Enginyers Industrials, Fundació Puig, Jori Armengol,
Josep Ribé i LUCTA, S.A.

• 25 Beques de fins el 25% de l’import de la matrícula
(Joan Camp Puigdomènech; Juan Salañer Piqueres; Lluís
Seguí Garriga).

• 5 Beques de fins el 75% de l’import de la matrícula (Beat
Francesc Castelló i Aleu).

Un alumne solament pot gaudir simultàniament
d’una de les dues modalitats de beques.

Ajuts en els Graus IQS
IQS ofereix uns descomptes als alumnes que compleixen els següents requisits:
• Família nombrosa: Per a alumnes de família nombrosa. Descompte del 5% de l’import de la matrícula mentre es compleixi aquesta
condició. La renovació es automàtica sempre i quan el carnet de família nombrosa estigui vigent.
• Segon fill a IQS: Per a alumnes amb un germà que està estudiant Grau o Màster a IQS. Descompte del 5% que s’aplica al segon
fill i per tots els cursos en que el seu germà estigui estudiant a IQS. Si són bessons en el mateix curs, s’aplica a tots dos.
Aquests descomptes no són compatibles amb les Beques IQS-GE i IQS-GAF, ni acumulables entre sí, i només són vàlids per alumnes
que reuneixen alguna de les condicions especials que s’han indicat anteriorment i ho acreditin en el moment de fer la preinscripció.

Bases per la sol·licitud de Beques
1. Les Beques IQS Grau s’atorguen als alumnes que es matriculen a primer curs de les titulacions de Grau impartides a IQS.
Els alumnes que desitgin sol·licitar beca per cursar el Grau en Farmàcia han de consultar la normativa pròpia d’aquests estudis.
2. La beca consisteix en finançar els costos de la matrícula dels quatre cursos del Grau si es sol·licita a primer curs.
3. Per sol·licitar una Beca IQS Grau Excel·lència Acadèmica cal presentar a la Secretaria General d’IQS (Via Augusta, 390,
08017 Barcelona), el més aviat possible i sempre abans del 28 de juny a les 17.00 h, la següent documentació:
a. Imprès corresponent a la sol·licitud de la beca degudament complimentat. Aquest imprès s’obté a la Secretaria General
d’IQS o es pot també descarregar del web institucional www.iqs.edu
b. Certificació acadèmica completa de les qualificacions obtingudes a Batxillerat o equivalent.
c. Certificat del resultat de les PAU o credencial de la UNED. Per estudiants iberoamericans o de fora de l’EEES, cal
l’expedient acadèmic i el pla d’estudis cursat. La qualificació de les PAU i la nota d’accés a la universitat s’ha de
lliurar abans del dia 2 de juliol a les 12.00 h, ja sigui personalment o per correu electrònic a la Secretaria General
d’IQS secretaria@iqs.edu
4. Per sol·licitar una Beca IQS Grau Ajut Familiar cal sol·licitar una entrevista personal al Tel. (34) 932 672 020,
el més aviat possible i sempre abans del 28 de juny, i aportar en el moment de l’entrevista la documentació senyalada en
els epígrafs “a” i “b” de l’apartat anterior. Un cop mantinguda aquesta reunió i si ho considera oportú, cal presentar a la
Secretaria General d’IQS (Via Augusta 390, 08017 Barcelona), el més aviat possible i sempre abans del 28 de juny a les
17.00 h, la següent documentació:
d. Carta d’intencions amb indicació dels estudis que es desitja cursar o s’està cursant, dirigida al President de la Comissió
de Beques, on el pare, mare o tutor del sol·licitant, exposi raonadament els motius que justifiquen la sol·licitud de la beca,
la situació familiar i les circumstàncies personals que concorrin així com tota la informació addicional que es consideri
necessari sotmetre a consideració.
e. Fotocòpia completa i clarament llegible, de la declaració de la renda corresponent al darrer exercici on figuri el codi
bancari o el de presentació telemàtica. En cas de declaració individual ha de presentar còpia de les declaracions del pare
i de la mare o el certificat de no obligació a declarar.
f. Fotocòpia de l’últim full de salari tant del pare com de la mare o fotocòpia de l’últim rebut de pagament com a autònom.
En el cas d’empresaris o autònoms s’ha d’adjuntar document acreditatiu dels resultats de les seves activitats, tal com la
declaració del impost de societats, o una documentació acreditativa de la seva activitat econòmica real.
g. Els alumnes estrangers hauran d’adjuntar els documents equivalents on s’acrediti el nivell d’ingressos complet de la
unitat familiar.
h. La qualificació de les PAU i la nota d’accés a la universitat s’ha de lliurar abans del dia 2 de juliol a les 12.00 h, ja sigui
personalment o per correu electrònic a la Secretaria General d’IQS secretaria@iqs.edu
5. Els criteris orientatius per a la valoració d’un ajut familiar són:
a. Haver formalitzat la preinscripció a una de les titulacions de Grau IQS.
b. No superar en la declaració de l’IRPF els 17.000 € anuals de base imposable general per membre de la unitat familiar.
6. La continuïtat d’una Beca IQS està assegurada si l’alumne compleix els requisits mínims:
En el cas de la Beca IQS Grau Excel·lència Acadèmica caldrà que la qualificació mitja de cada curs en primera convocatòria, ponderada pel nombre de crèdits, sigui igual o superior a 8,0. Cas de no aconseguir-ho, s’atorga la part
proporcional als crèdits obtinguts amb qualificació superior o igual a 8,0.
En el cas de la Beca IQS Grau Ajut Familiar caldrà fer la seva sol·licitud de renovació en els
terminis establerts i: (I) no haver perdut l’escolaritat en cap de les assignatures del curs; (II)
no suspendre en segona convocatòria més d’un 20% dels crèdits cursats i (III) tenir un nivell
d’ingressos familiars similar al que es tenia al moment de la primera concessió.

Resolució
La resolució de les Beques IQS-GE i IQS-GAF per alumnes de nou ingrés es farà el 8 de juliol de
2019 i el 26 de juliol de 2019.
Les renovacions de les Beques IQS-GE i IQS-GAF i les noves sol·licituds d’IQS-GAF per alumnes
d’IQS es resoldran el 15 de juliol de 2019.
Les sol·licituds de nou ingrés i de renovació de les beques del Grau en Farmàcia es resoldran el
dia 23 de juliol de 2019.

Modalitats de Finançament
Els estudiants i les seves famílies poden sol·licitar un préstec bancari pel pagament total o parcial
de la matrícula, disposant de condicions preferents amb diferents entitats bancàries (CaixaBank,
Caixa d’Enginyers, Banco Sabadell i Banco Santander).
Les condicions de préstec es troben a la web institucional d’IQS i concretament a l’adreça:
www.iqs.edu/ca/serveis/beques-i-financament
Des del Departament d’Administració d’IQS podem assessorar sobre el procediment de sol·licitud
d’aquests préstecs.

Més informació:
Via Augusta, 390 · 08017 Barcelona
Tel. (34) 932 672 001
Fax (34) 932 672 029
secretaria@iqs.edu

