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CONVOCATÒRIA DE BEQUES TORRECID 2018 

Sobre la base de l'acord signat entre TORRECID i la Universitat Jaume I (UJI) de 

Castelló, TORRECID convoca les beques TORRECID per a estudiantat de l’UJI amb la 

finalitat de realitzar estudis de màster universitari a la Universitat Jaume I. 

 

1. Característiques de la beca 

TORRECID realitza una convocatòria de beques dirigida a: 

1. Estudiantat de grau de la Universitat Jaume I d’últim any que curse, durant 

el curs 2017-18, algun dels següents graus de l’Escola Superior de 

Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE) de l’UJI: 

• Grau en Enginyeria Química 

• Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

• Grau en Enginyeria Mecànica 

• Grau en Enginyeria Elèctrica 

• Grau en Enginyeria Informàtica 

• Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 

Productes 

• Grau en Química 

 

I que en el curs 2018-19 es matricule en algun d’aquests màsters 

universitaris de l’ESTCE: 

• Màster universitari en Enginyeria Industrial (alumnat de primera 

matrícula). 

• Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels 

Materials Ceràmics (alumnat de primera matrícula). 

• Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica (alumnat de 

primera matrícula). 

 

2. Estudiantat del màster universitari en Enginyeria Industrial en el curs 2017-

18. 

I que en el curs 2018-19 realitze la segona part del màster universitari en 

Enginyeria Industrial (mínim de 30 crèdits i màxim de 60 crèdits ECTS). 

 

L’import individualitzat de la beca cobrirà la matrícula realitzada per l’estudiantat 

seleccionat com a beneficiari de la beca (mínim de 30 crèdits i màxim de 60 crèdits 

ECTS). 

Aquesta beca és compatible amb la percepció d’altres beques pel mateix concepte 

procedents de qualsevol organisme públic o privat. 

S’atorgaran fins a cinc beques per a realitzar en el curs 2018-19 el màster en 

Enginyeria Industrial, una beca per a cursar el màster en Ciència, Tecnologia i 

Aplicacions dels Materials Ceràmics i una beca per al màster universitari en Química 

Aplicada i Farmacològica. 
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Els criteris que es tindran en compte per a l’adjudicació d’aquestes beques seran 

criteris acadèmics i criteris curriculars. La nota mitjana de l’expedient acadèmic del 

grau ponderarà un 50%, i el currículum vitae i una entrevista personal a càrrec de 

l’empresa l’altre 50%, sobre una puntuació màxima de 10 punts. 

L’alumnat becat es comprometrà a realitzar, durant el curs acadèmic 2018 -19 o a la 

finalització del màster, dos mesos de pràctiques formatives en l’empresa. 

 

2. Requisits generals dels i les aspirants 

Els i les aspirants han de ser estudiants de la Universitat Jaume I que es troben en 

alguna de les següents situacions: 

1. Estudiantat d’últim any que curse, durant l’any acadèmic 2017-18, algun 

dels següents graus de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 

Experimentals (ESTCE): 

 

• Grau en Enginyeria Química 

• Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

• Grau en Enginyeria Mecànica 

• Grau en Enginyeria Elèctrica 

• Grau en Enginyeria Informàtica 

• Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 

Productes 

• Grau en Química 

 

I estar preinscrits en un dels següents màsters universitaris de l’UJI per al 

curs 2018-19: 

• Màster universitari en Enginyeria industrial (alumnat de primera 

matrícula).  

• Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels 

Materials Ceràmics (alumnat de primera matrícula). 

• Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica (alumnat de 

primera matrícula). 

 

2. Estudiants del màster universitari en Enginyeria Industrial en el curs 2017-

18 que en el curs 2018-19 realitzen la segona part del màster. Els i les 

aspirants han de presentar justificant de la matrícula del curs actual 2017-

18. 
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3. Criteris per a l’adjudicació  

Les beques s’adjudicaran en funció de criteris acadèmics i curriculars, sobre una 

puntuació màxima de 10 punts. 

a) Criteris acadèmics 

Es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient acadèmic del grau sobre base 10 i 

es dividirà entre 2 (màxim 5 punts). 

b) Criteris curriculars 

Els criteris curriculars puntuaran els altres 5 punts, que s’obtindran sobre la base del 

coneixement d’idiomes i a una entrevista personal realitzada per l’empresa. La 

puntuació es realitzarà de la següent manera: 

Idiomes…………………………………………………………….. 2 punts 

 C2 ………….  2 punts 

 C1 …………...1,5 punts 

 B2 …………...1 punt 

 B1 …………...0,5 punts 

 

Entrevista personal a càrrec de l’empresa .…………………… 3 punts 

* Les persones que no superen l’entrevista personal a càrrec de l’empresa no 

podran obtenir la beca.  

 

4. Presentació de sol·licituds 

 

4.1. Els i les sol·licitants han de presentar i emplenar la següent documentació: 

• Imprès de sol·licitud de la beca segons el model normalitzat. 

• Fotocòpia de l’expedient acadèmic de grau amb nota mitjana. 

• Justificant de preinscripció per al curs 2018-19 a un dels tres màsters 

esmentats en els apartats anteriors. 

• Matrícula del curs 2017-18 del màster universitari en Enginyeria Industrial 

(només pels aspirants que cursen el màster en l’actualitat i opten a beca de 

segon curs). 

• Currículum europeu. 

• Certificat d’acreditació de coneixement de llengües. 

• Fotocòpia del document nacional d’identitat o NIE. 

• Formulari en línia de TORRECID que pot trobar-se en el següent enllaç: 

http://www.torrecid.com/rrhh2/index.php/web/view/397/spain 

 

 

http://www.torrecid.com/rrhh2/index.php/web/view/397/spain
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4.2. Lloc de presentació: 

Les sol·licituds cal presentar-les, personalment o per correu certificat, en la seu de la 

Fundació General de la Universitat Jaume I, Av. de Vicent Sos Baynat, s/n, Àgora 

Universitària, local 16, 12007 Castelló de la Plana. 

IMPORTANT: 

- No presentar la totalitat de la documentació requerida és motiu suficient per a 

l’exclusió de la convocatòria.  

 

4.3. Termini de presentació: 

El termini de presentació comença el dia 21 de maig, dilluns, i finalitza el dia 21 de 

juny, dijous, de 2018. 

 

5. Informació addicional 

Per a qualsevol aclariment, les persones interessades poden dirigir-se a:  

a)  La Fundació General de la Universitat Jaume I, Av. de Vicent Sos Baynat,   

s/n, Àgora Universitària, local 16, 12007 Castelló de la Plana  

(Tel.: 964 38 71 97 // fax: 964 38 70 11 // fundacio.general@uji.es). 

b)  La seu de TORRECID Partida Torreta, s/n, 12110 L’Alcora (Castelló) // 

rrhh@torrecid.com 

Per a assistir a l’acte d’entrega de les BEQUES TORRECID l’estudiantat becat ha de 

presentar el justificant de matrícula d’un dels màsters universitaris anteriorment 

descrits.  

 

6. Comissió de Valoració 

 

Les beques les ha d’adjudicar una comissió integrada per: 

Per TORRECID: Javier Gasch. 

Pel Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa: Pilar García 

Agustín o persona en qui delegue. 

Per l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: Amelia Simó o 

persona en qui delegue. 

Per la Fundació General de la Universitat Jaume I: José F. Vicente Queralt o 

persona en qui delegue. 

mailto:fundacio.general@uji.es
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Una persona designada per la Fundació General actuarà com a secretari o 

secretària de la Comissió. 

La decisió respecte a la concessió de les beques és inapel·lable. 

 

 

7. Pagament de les beques 

El pagament de la beca el realitza directament TORRECID a l’alumnat becat que 

justifique haver realitzat la matrícula del màster i la seua realització durant el curs 

acadèmic 2018-19.  

Així doncs, en l’acte d’entrega de les Beques TORRECID (octubre) es procedirà a 

entregar un xec, l’import del qual correspondrà al 50% del valor de la beca i el 50% 

restant es pagarà al mes de maig de 2019, quan finalitzen les classes presencials del 

màster, i es verifique l’assistència de l’estudiantat becat a les classes, i l’alumne o 

alumna haja satisfet la totalitat del pagament de la matrícula. 

L’incompliment dels compromisos establits en aquesta convocatòria per l’estudiantat 

beneficiari de la beca suposarà la cancel·lació d’aquesta. 


