BEQUES CARRERES TECNOLÒGIQUES

apadrinaTIC

Què és el Ctecno?
El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) és una fundació privada sense ànim de lucre oberta a les persones,

empreses i professionals de les TIC per crear opinió, generar debat i promoure polítiques tecnològiques.

PUNT DE TROBADA: Punt de trobada i de debat, obert a tot l’ecosistema tecnològic i digital.

VEU REFERENT: Opinar i marcar posició respecte els principals temes i actualitat que afectin al sector. El
baròmetre com a eina troncal per marcar posicionament.
DINAMITZADOR D’INICIATIVES: Liderar i/o donar suport a iniciatives i projectes que ofereixin oportunitats
de millora als professionals i empreses del sector.

apadrinaTIC
El projecte apadrinaTIC és una iniciativa impulsada per empreses sòcies de la fundació Cercle
Tecnològic de Catalunya (CTecno) que dins la seva vessant de responsabilitat social, volen promoure un
moviment dins el sector que el faci mes inclusiu, responsable i cooperatiu.

Donat el context del Covid, i el fet que el nostre sector és estratègicament clau per la recuperació
econòmica, cal assegurar la cantera de nous professionals i evitar l’abandonament per manca de
recursos. La iniciativa ApadrinaTIC neix doncs, amb la voluntat de recolzar aquells estudiants,
preferentment noies, que s'hagin vist directament afectats per aquesta crisi, amb un suport econòmic a
través d’una beca i d’un recolzament professional via una mentoria d’un professional del sector. Aquest
acompanyament es complementarà amb un pla d’activitats (visites, conferències,..) específic per als
estudiants becats i mentoritzats.

Context:
L’actual context provocat per la crisi del Covid19 està afectant greument la situació econòmica de moltes
famílies catalanes.
El sector tecnològic ha de ser vist com a palanca per la reconstrucció econòmica, i per això volem, d’acord
amb els nostres objectius de responsabilitat social corporativa, ajudar a les famílies que no disposin de
prou recursos per matricular als seus fills i filles a una carrera tècnica (un 25%-50% més cares que la
resta).
Com és conegut existeix un desequilibri en la demanda laboral en sectors relacionats amb la tecnologia i
la manca de professionals per satisfer-la, al que cal afegir reptes no resolts d’aconseguir una major
participació de la dona, i una major presència de persones de nivell socioeconòmic baix.
Amb aquesta proposta volem que no s’agreugi encara més aquesta situació, i que cap estudiant que
vulgui cursar una carrera tècnica es vegi amb l’obligació de renunciar-hi per un problema econòmic.
Amb aquest objectiu des de l’àrea de responsabilitat social corporativa del CTecno, i amb la col·laboració
d’algunes de les seves empreses sòcies, es presenta un pla de beques i mentoria per ajudar a pal·liar
aquesta situació i per facilitar la inclusió al mon laboral finalment..

Target:
Estudiants que es matriculin a carreres universitàries (graus) en enginyeria
informàtica o enginyeria de telecomunicacions en alguna universitat pública de
Catalunya.
Aquestes beques neixen per fomentar la presència d’estudiants en carreres
tecnològiques, prioritzant les sol·licituds dels que tinguin dificultats econòmiques
estructurals o sobrevingudes pel Covid19
En igualtat de condicions es prioritzaran aquelles sol·licituds formulades per
estudiants del sexe femení, molt poc representat al sector tecnològic.

Objectiu:
Impulsar un programa de beques d’ajut a la matrícula finançades per empreses
tecnològiques agrupades al CTecno, adreçat a estudiants que vulguin o estiguin cursant
carreres universitàries en enginyeria informàtica i de telecomunicacions.

Aquest programa de beques consistiria en uns ajuts econòmics que es complementarien
amb un acompanyament a l’estudiat (mentoria), per part de professionals de les
empreses tecnològiques, i d’un programa d’activitats (conferències, visites,...) que se’ls
oferirà durant el curs acadèmic 20/21
La gestió d’aquestes beques s’ha fet amb la col·laboració de la Secretaria d’Universitats i
de l’Agència de Gestió d’Ajuts Univesritaris (AGAUR)

Padrins Convocatoria 20/21
Les empreses que formen part del Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) i que han col·laborat
en aquesta primera edició de l’apadrinaTIC aportant un total de 24.500€ són:

Calendari:
1a quinzena juny

Definició
programa

18 i 29 juny

Explicació a
les empreses
sòcies

20 Octubre – 30 desembre

Període matriculacions
i sol·licitud beques

29 juny

31 juliol

31 juliol

Inici Crida
per aixecar
Fons (€)

Revisió Bases
conveni

Fi període
concreció
aportacions

15desembre – 8 gener

Anàlisi sol·licituds rebudes
Comitè avaluador CTecno

1ª setmana Octubre

Signatura
conveni
AGAUR-TECNO

10 gener

12 gener

Resolució beques

Reunió amb
Secretari
Universitats i DG
AGAUR

2 ª quinzena gener

Acte amb becats
i padrins i
universitats

Contacte:
692 327 349

secretaria@ctecno.cat
comunicacio@ctecno.cat
www.ctecno.cat

Localització
C/Pallars 179, 1a Planta
08005 Barcelona

