
 
 

 

 

 

 

El President del Centre Tecnològic de Catalunya 

 

 
CERTIFICO: Que en el marc del grup de treball ApadrinaTIC del Cercle Tecnològic, s’ha pres l’acord d’aprovar la 

convocatòria del Programa d’ajuts i mentoria per a estudiants de grau i màster d’enginyeries TIC de les universitats 

catalanes per al curs 2022- 2023, que s’adjunta com annex. 

 
 

Annex 1 

CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE BEQUES I MENTORIA PER A ESTUDIANTS DE GRAUS i MÀSTER TIC DE LES 

UNIVERSITATS CATALANES, CURS 2022-2023 

Article 1 

Obrir la convocatòria per a la concessió d’ajuts i mentoria , en règim de concurrència competitiva, per a estudiants de  grau 

i màster TIC de les universitats catalanes, relacionats a l’annex 2 i 3 de les bases reguladores. 

Article 2 

2.1 Aquesta convocatòria està finançada amb les aportacions de les empreses sòcies que han col·laborat amb el projecte 

ApadrinaTIC. L'import global destinat al programa de beques és de 33.350 € (trenta tres mil trescents cinquanta euros). 

2.2 Aquesta dotació màxima es pot ampliar abans de la resolució d'adjudicació dels     ajuts, sense necessitat de publicar 

una convocatòria nova. 

2.3 El programa d’acompanyament i mentoria anirà a càrrec de professionals de les empreses tecnològiques 

col·laboradores del programa ApadrinaTIC del Cercle Tecnològic. 

Article 3 

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores del programa de beques i 

mentoria per a estudiants de grau i màster TIC de les universitats catalanes, publicades al web del Cercle Tecnològic. 

Article 4 

4.1 El termini de presentació de sol·licituds restarà obert del dia 31 d’octubre i fins al dia 15 de gener de 2023. 

4.2 Les sol·licituds es poden presentar d'acord amb el que preveu la base 5 de les bases reguladores del programa de 

beques i mentoria per a estudiants de grau i màster TIC de les universitats catalanes. 

Article 5 

El període d’aquesta convocatòria és el curs acadèmic 2022 -2023. 

 

 

 

Joan Ramon Barrera 

 

President Cercle Tecnològic 
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