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Presentació

La FUNDACIÓ CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA i CASA ÀSIA, amb
l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de les relacions entre Espanya i la zona asiàtica
i de contribuir a la formació de directius, han decidit finançar conjuntament un programa
de beques per a llicenciats i titulats superiors adreçades a cursar un Master of Business
Administration (MBA) a l’Indian School of Business (ISB), a Hyderabad.

El nombre màxim de beques previst per a aquesta convocatòria és de 5.

Els becaris s’hauran d’incorporar a l’escola esmentada l’abril de 2008 per
començar l’MBA, que té una durada d’un any.

1. Requisits bàsics

1.1. Estudis cursats. Podran sol·licitar la beca:

· Els llicenciats i els titulats superiors que hagin cursat els estudis en alguna de les facultats o 
centres d’ensenyament superior de les universitats espanyoles.

· Els alumnes que acreditin títols propis de caràcter superior expedits per qualsevol universitat 
espanyola, sempre que els títols esmentats siguin equivalents als de llicenciat, enginyer o 
arquitecte superior i, per tant, amb una extensió del pla d’estudis no inferior a quatre anys.

Els estudis cursats a l’estranger hauran d’estar convalidats pel Ministeri d’Educació i Ciència
(MEC) abans del dia 27 de juliol de 2007.

1.2. Experiència professional. Els sol·licitants hauran d’acreditar documentalment que en la
data de tancament de la convocatòria (15-06-2007) tenen una experiència laboral mínima de
dos anys amb dedicació plena. S’entén, per tant, que el contracte o els contractes laborals que
aporti el candidat hauran de ser posteriors a l’acabament de la llicenciatura.

1.3. Nacionalitat. Els sol·licitants hauran de tenir la nacionalitat espanyola.

1.4. Domini de l’idioma. Els sol·licitants hauran d’acreditar un coneixement de l’anglès excel·lent.

1.5. Edat. Els sol·licitants hauran d’haver nascut amb posterioritat al dia 15-06-1971.

1.6. Estat civil. L’estat civil de l’interessat no afecta les condicions bàsiques de la sol·licitud. La
concessió de la beca a candidats casats –tant pel que fa als tràmits com a l’import i els viatges–
es considera igualment a títol individual; si els dos cònjuges són candidats regeix el mateix criteri.

En cas que el cònjuge l’acompanyi a l’Índia, haurà de disposar dels fons necessaris per a la seva
manutenció, que l’assignació de la beca no cobreix.

1.7. Altres beques, treballs o ajudes. Durant el període de gaudiment de la beca, el beneficiari
no podrà ser titular de cap altra beca, ajuda econòmica d’un altre organisme, ni podrà realitzar
cap treball remunerat.

per cursar un MBA a l’Índia

Beques de ”la Caixa”
i Casa Àsia

Convocatòria 2007



per cursar un  MBA a l’Índia

Beques de ”la Caixa”
i Casa Àsia

2. Convocatòria
La convocatòria s’obre el dia de la seva publicació i es tanca el 15 de juny de 2007, a efectes
d’informació i lliurament de la sol·licitud, juntament amb la documentació que l’ha d’acompanyar.

Tota sol·licitud, enviada per correu o lliurada en mà, haurà d’arribar a l’Àrea de Beques i Estudis
Socials de l’Obra Social ”la Caixa” a Barcelona o a la Direcció Territorial de ”la Caixa” a Madrid
abans de les 14 hores del dia 15 de juny de 2007.

3. Documentació
La documentació que es necessita per optar a aquestes beques, i que s’haurà de presentar
sense relligar, és la següent:

3.1. Imprès de sol·licitud. Igual que aquestes bases, l’imprès de sol·licitud i l’imprès per a les
cartes de referència es poden obtenir a l’adreça d’internet següent: www.laCaixa.es/ObraSocial.
També es poden retirar personalment o per mitjà d’una demanda telefònica a l’Àrea de Beques
i Estudis Socials de l’Obra Social ”la Caixa” (Av. Diagonal, 629, torre 2, planta 8 - 08028 Barcelona.
Tel. 93 404 67 35), a la Direcció Territorial de ”la Caixa” a Madrid –Beques– (Paseo de la Castellana,
51 - 28046 Madrid. Tel. 91 586 51 13) o a Casa Àsia, departament Cercle de Negocis (Av.
Diagonal, 373 - 08008 Barcelona. Tel. 93 368 03 41). Una vegada emplenat amb ordinador, amb
màquina d’escriure o amb lletra clara, s’haurà de lliurar, per quadruplicat, en un dels dos centres
de ”la Caixa” esmentats, juntament amb tota la documentació complementària que s’exigeix.

3.2. Documentació complementària. Els documents que acompanyaran la sol·licitud i sense
els quals no s’acceptarà són:

a) Una fotocòpia simple del Document Nacional d’Identitat.

b) Cinc fotografies recents de tipus carnet, totes iguals.

c) Original (o fotocòpia compulsada) i tres fotocòpies simples de la certificació acadèmica
completa d’estudis superiors, en la qual s’especifiquin totes les matèries i qualificacions, curs
per curs.

Els sol·licitants que posseeixin el títol n’hauran d’adjuntar quatre fotocòpies simples (mida foli
com a màxim). Si encara no el tenen, hauran d’acompanyar quatre fotocòpies simples del resguard
de la petició del títol.

d) Dues cartes de referència, en impresos propis del Programa, escrites amb lletra clara, i tres
fotocòpies de cadascuna.

Aquestes cartes, de professors universitaris o d’altres persones rellevants que hagin tingut contacte
acadèmic o professional amb el sol·licitant, tindran caràcter confidencial i hauran de ser lliurades
al sol·licitant de la beca en un sobre tancat per tal que les incorpori a l’expedient.

e) Quatre exemplars d’una memòria explicativa, escrita en castellà, de la motivació i les expectatives
que indueixen el sol·licitant a voler cursar un MBA a la ISB.

f) Quatre exemplars de la traducció a l’anglès de la memòria.

g) Quatre exemplars del curriculum vitae, escrit en castellà.

h) Quatre exemplars de la traducció a l’anglès del curriculum vitae.

i) Quatre fotocòpies simples del resultat oficial dels exàmens TOEFL i GMAT. L’Annex d’aquestes
bases conté informació sobre aquests exàmens.

j) Quatre fotocòpies de les certificacions dels contractes laborals que acreditin el requisit del
punt 1.2.

No s’admetrà cap sol·licitud amb la documentació incompleta i, en conseqüència, no es permetrà
de completar-la amb posterioritat a la data de tancament de la convocatòria. Per tant, es recomana
no esperar al darrer moment per presentar la documentació, per tal de poder solucionar amb
temps qualsevol incidència.
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Les traduccions a l’anglès requerides no cal que siguin traduccions jurades.

Acabat el procés de selecció, no es retornarà cap dels documents aportats pels candidats.

4. Procés de selecció

4.1. Proves d’aptitud. S’efectuaran dues proves de caràcter eliminatori, per aquest ordre:

a) Nivell d’anglès. S’exigeix una puntuació mínima de 260 en l’examen TOEFL (computer based)
o de 105 (Internet based), i de 600 en l’examen GMAT. La data límit per acreditar els resultats
oficials d’aquests exàmens és el dia 30 d’agost de 2007. Es recomana al candidat que s’informi
bé sobre les dates d’aquests exàmens i les d’obtenció dels corresponents resultats oficials finals,
ja que no s’admetran amb posterioritat a aquesta data, sigui quin sigui el motiu del retard.

Aquesta convocatòria de beques es podrà declarar deserta, per a totes o alguna de les beques
convocades, quan els Comitès de Selecció esmentats així ho proposin a la Fundació ”la Caixa”.

b) Entrevista amb un comitè de selecció. El sol·licitant ha de mantenir una entrevista personal
amb un comitè de selecció. Aquesta entrevista, en general d’una durada curta, no té com a
objectiu principal avaluar els coneixements acadèmics del candidat, sinó les seves condicions
personals i, en especial, l’interès, la seriositat i la projecció futura del seu projecte d’estudis. Es
formaran un o tants comitès de selecció com calgui en funció del nombre de sol·licitants convocats
a l’entrevista. Cadascun d’aquests comitès el formaran quatre membres: dos professors universitaris,
un representant de Casa Àsia i un representant de la Fundació ”la Caixa”.

Les entrevistes es duran a terme a Barcelona durant la primera setmana de setembre de 2007.

4.2. Nomenament de candidats. Per ser considerat becari, el candidat haurà d’obtenir l’admissió
a la ISB. Si no l’obté, perdrà tot dret a la beca. La decisió del comitè de selecció s’ajustarà
estrictament a les normes presents, per la qual cosa, el sol·licitant, pel fet de ser-ho, es compromet
a acceptar aquests criteris i decisions sigui quin sigui el resultat de la selecció, que no serà revocat
per cap circumstància.

5. Obligacions del becari
Els becaris hauran de complir les obligacions següents:

5.1. Efectuar els estudis previstos.

5.2. Comunicar a l’Àrea de Beques i Estudis Socials i a Casa Àsia l’adreça que tinguin a Hyderabad
immediatament després d’arribar-hi. Igualment, informar de qualsevol canvi d’adreça mentre es
disposi de la beca.

5.3. Complir els requisits i fer els tràmits necessaris per entrar i quedar-se legalment a l’Índia
durant l’estada a la ISB.

5.4. Enviar a l’Àrea de Beques i Estudis Socials, en acabar el curs acadèmic, els resultats dels
estudis efectuats.

5.5. Demanar a l’Àrea de Beques i Estudis Socials el bitllet de tornada definitiva amb un mes
d’antelació, com a mínim.

En cas que el becari no compleixi els compromisos esmentats –o qualsevol altre inclòs en les
condicions de la beca–, el Programa es reserva el dret de procedir com estimi convenient, i fins
i tot de sol·licitar-li la devolució de les quantitats rebudes.

6. Dotació econòmica de la beca
La beca comprèn:

· Bitllet d’anada i tornada amb avió des de l’aeroport més proper al domicili habitual del
becari fins a l’aeroport de Hyderabad, per la ruta més directa i en classe turista.

· Matrícula a la ISB.

· 875 euros mensuals, durant un any d’activitat acadèmica, per cobrir l’allotjament, la manutenció
i altres despeses. Atès que l’escola està situada a una certa distància de la ciutat, l’allotjament
més recomanable és la residència de la ISB.
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· Una dotació única de 1.000 euros per cobrir les despeses d’instal·lació.

Els becaris estan coberts per una assegurança mèdica internacional.

El candidat haurà de tenir en compte la necessitat de disposar d’una determinada quantitat de
diners per a petites despeses o per fer front a qualsevol eventualitat que li pugui sorgir durant
l’estada a l'Índia, ja que la beca no cobreix aquests conceptes.

Aquest programa de beques és finançat amb fons procedents de la Fundació ”la Caixa” i de
Casa Àsia.

7. Començament i durada de la beca
El becari començarà a rebre l’assignació mensual quan iniciï el curs per al qual se li va concedir
la beca.

El període total de disposició de la beca serà d'un any, que és la durada del programa MBA de
la ISB.

8. Política de privadesa i protecció de dades
La Fundació ”la Caixa” compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal i, especialment, manté el compromís de confidencialitat sobre qualsevol
dada aportada.

La Fundació ”la Caixa” ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de
seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del
tractament, a fi d’evitar-ne, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica,
l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Les dades personals relatives als sol·licitants de beques que estiguin incloses als documents als
quals es fa referència en aquestes bases s’incorporaran al fitxer de la Fundació ”la Caixa”. Les
dades esmentades es destinaran a facilitar als sol·licitants els serveis que du a terme la Fundació
per a la convocatòria, concessió i gestió de les seves beques.

Observacions
La presentació d’una sol·licitud per a aquestes beques suposa, per part del candidat, l’acceptació
expressa dels criteris i les decisions que la Fundació ”la Caixa” pugui prendre quan sorgeixi
qualsevol dubte interpretatiu sobre els requisits i les condicions enunciats en aquestes bases.

L’obtenció d’aquesta beca implica la renúncia del candidat a participar en futures convocatòries
de beques de la Fundació ”la Caixa” per cursar estudis de postgrau.



per cursar un  MBA a l’Índia

Beques de ”la Caixa”
i Casa Àsia

ANNEX

Exàmens TOEFL (www.toefl.org) i GMAT (www.mba.com)
Thomson Prometric
Attn: PTC Registrations Europe
P.O. Box 2024. 8203 AA Lelystad. HOLANDA
Tel. 31-320 239 540 · Fax 31-320 239 541
E-mail: euregs@thomson.com

Informació general
Aquestes bases i els impresos de sol·licitud corresponents es poden obtenir a les adreces següents:
Internet: www.laCaixa.es/ObraSocial

CASA ÀSIA
Departament Cercle de Negocis
Av. Diagonal, 373 · 08008 BARCELONA
Tel. 93 368 03 41
www.casaasia.es

Horari: de 10 a 20 h, de dilluns a divendres

Àrea de Beques i Estudis Socials
Obra Social ”la Caixa”
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 8 · 08028 BARCELONA
Tel. 93 404 67 35

Dirección Territorial (Becas)
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, ”la Caixa”
Paseo de la Castellana, 51 · 28046 MADRID
Tel. 91 586 51 13

Horari: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres
Dijous (d’octubre a abril): de 9 a 14 h i de 16.30 a 19.45 h


