
BEQUES EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA
Dirigides a: candidats/es de batxillerat o CFGS que han obtingut 
el reconeixement de Matrícula d’Honor.

Import: dotada del 70 % del cost de la matrícula del 1r curs 
acadèmic. A partir del 2n any, la beca podrà ser entre el 20 % i el 
70 % del cost de la matrícula2.

BEQUES EXPEDIENT ACADÈMIC
Dirigides a: candidats/es amb nota final de batxillerat, CFGS 
o estudis equivalents reconeguts pel Ministeri d’Educació i 
Formació Professional, igual o superior a 8.

Import: dotada del 50 % del cost de la matrícula del 1r curs 
acadèmic. A partir del 2n any, la beca podrà ser entre el 20 % i el  
50 % del cost de la matrícula2.

Núm. Beques: limitat al 15 % de les places disponibles. 
L’assignació es farà per ordre de sol·licitud de la beca i reserva 
de plaça del Grau. 

BEQUES INTERNACIONALS1

Dirigides a: candidats/es internacionals amb estudis de 
batxillerat o equivalents, o estudis universitaris amb una nota 
igual o superior a 7.  

Import: dotada d’entre el 10 % i el 50 % del cost de la matrícula 2.

Núm. Beques: 15 beques.   

BEQUES INTERNACIONALS D’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA1

Dirigides a: candidats/es internacionals amb estudis de 
batxillerat o equivalents amb una nota igual o superior a 9. 

Import: dotada del 70 % del cost de la matrícula del 1r curs 
acadèmic. A partir del 2n any, la beca podrà ser entre el 20 % i el  
70 % del cost de la matrícula.

Núm. Beques: 5 beques.

BEQUES IB DIPLOMA
Dirigides a: candidats/es procedents de l’IB Diploma 
Programme amb una nota final igual o superior a 35 punts.

Import: dependrà de la puntuació obtinguda: 

• Entre 35 i 41 punts: un 50 % del cost de la matrícula del 1r curs. 

• Entre 42 i 45 punts: un 70 % del cost de la matrícula del 1r curs.

A partir del 2n any, la beca podrà ser entre el 20 % i el 50 % del 
cost de la matrícula2.

BEQUES MÈRITS ACADÈMICS

A La Salle Campus Barcelona, les persones estan per 
sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els 
joves amb els coneixements i competències necessàries 
puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva 
situació econòmica, familiar i/o procedència geogràfica. 

L’objectiu és que tots els/les candidats/es que desitgin 
estudiar a La Salle, que compleixin els requisits i superin el 
procés d’admissió puguin accedir a la nostra Universitat. 

Activitats que es valoraran: 
BE A BUSINESS LEADER
Voluntariat i activitats relacionades en lideratge.

BE AN ARTIST
Participació i creació en l’àmbit artístic: festivals, premis, 
exposicions, etc. 

BE AN ARCHITECT 
Participació i creació en l’àmbit arquitectònic i artístic: concursos, 
premis i exposicions.

BE AN ENGINEER
Participació i creació en l’àmbit de l’enginyeria, com el tema 
desenvolupat en el Treball de Recerca, participació en concursos, 
competicions o projectes personals.

BE A HEALTH ENGINEER
Participació en voluntariats i en projectes tecnològics o de la salut 
per a millorar la qualitat de vida de les persones.

BE A PHILOSOPHER
Participació en activitats vinculades amb l’àmbit filosòfic i 
humanístic com ara concursos literaris o clubs de debat.

Dirigides a: candidats/es amb nota final de batxillerat o estudis 
equivalents igual o superior a 7. Per l’atorgament de la beca es 
tindrà en compte les activitats relacionades de cada àrea.

Import: dotada del 30 % del cost de la matrícula del 1r curs 
acadèmic. A partir del 2n any, la beca es podrà mantenir en cas 
que l’estudiant mantingui un expedient acadèmic notable.
Núm. de Beques: 10 beques en Business i 5 en la resta d’àrees.

BEQUES BE A LEADER1
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BEQUES ENGINYERES LA SALLE1

Dirigides a: candidates a qualsevol Grau d’Enginyeria amb un bon 
expedient acadèmic, amb una nota igual o superior a 7. 
Import: dotada del 30 % del cost de la matrícula del 1r curs acadèmic. 
A partir del 2n any, la beca es podrà mantenir en el cas que l’estudiant 
mantingui un expedient acadèmic amb una nota igual o superior a 7. 
En cas que sigui inferior, la beca serà del 20 %.
Núm. Beques: 5 beques. 

1  La Beca està subjecte a una avaluació acadèmica, una entrevista personal, 
la valoració d’un videocurrículum (vídeo curt, entre 1 i 3 minuts, en el qual el 
candidat/a parla sobre si mateix/a, les seves aptituds i habilitats, i les seves 
experiències curriculars i extracurriculars).

Per les beques Enginyeres de la Salut es consideraran la motivació i les 
activitats extracurriculars relacionades amb l’enginyeria.

Per les beques Be a Leader es tindran en compte les activitats 
extracurriculars relacionades amb cada àrea.
2 Condicionat a la renda familiar, al rendiment acadèmic i al programa.

Les beques estan subjectes a canvis.

BEQUES I AJUDES D’ALTRES 
ORGANISMES
Els estudiants poden sol·licitar altres beques i ajudes 
que concedeixen els organismes públics i privats per 
estudiants de Graus Universitaris. Aquestes beques són 
compatibles amb les beques atorgades per La Salle - URL 
i amb els préstecs de les entitats bancàries.

Els estudiants procedents d’altres països, poden consultar 
les beques i ajudes per cursar estudis internacionals a 
Espanya a les ambaixades dels seus països de procedència 
i portals oficials d’educació.

MODALITAT DE PAGAMENT 
DE LA MATRÍCULA

És possible realitzar un únic pagament o bé en 
diverses quotes, sent el màxim 9 quotes anuals. 
S’aplica un recàrrec addicional segons el nombre de 
quotes escollides:

2 quotes: reserva de la plaça + 2 quotes anuals 
i 30 € de gestió. Cada quota serà del 50 % de 
l’import restant. 

3 quotes: reserva de la plaça + 3 quotes anuals 
i 60 € de gestió. Cada quota serà del 33,3 % de 
l’import restant. 

9 quotes: reserva de la plaça + 9 quotes anuals i 
160 € de gestió. Primera quota del 30 % i la resta 
en 8 quotes iguals de l’import restant.

Segueix-nos a @LaSalleBcn:

LA SALLE CAMPUS BARCELONA

sia@salleurl.edu  |  +34 932 902 405  |  +34 682 002 366
www.salleurl.edu BE REAL, BE YOU

Dirigides a: Estudiants que han superat el 50 % dels crèdits 
del Grau i amb un bon expedient acadèmic que col·laboren en 
projectes o docència en els diferents departaments del Campus 
complementant la seva formació. 
Import: determinat pel nombre d’hores de dedicació.

BEQUES DEPARTAMENTALS

BEQUES ESCOLES LA SALLE

Dirigides a: candidats/es procedents de centres no universitaris 
de La Salle de tot el món.
Import: dotada del 10 % del cost de la matrícula per a tots els 
cursos acadèmics.

BEQUES AMB SUPORT ECONÒMIC

BEQUES ECONÒMIQUES LA SALLE
Dirigides a: candidats/es amb una bona trajectòria acadèmica i/o 
mèrits personals i extracurriculars i que no disposin de recursos 
econòmics suficients.
Import: dotada d’entre el 10 % i el 50 % del cost de la matrícula. La 
beca serà per al 1r curs acadèmic i es revisarà cada any.

BEQUES DE MOBILITAT
Dirigides a: candidats/es nacionals que visquin a una distància 
superior a 50 km de Barcelona i que necessitin un ajut per 
traslladar-se, ja que no disposen de recursos econòmics suficients.
Import: dotada del 30 % del cost de la matrícula per a tots els 
cursos acadèmics.
Núm. Beques: 25 beques.

BEQUES COMUNITAT LA SALLE
Dirigides a: beques especials destinades a candidats/es que 
travessen situacions econòmiques difícils. 
Import: en funció de la situació econòmica i familiar del/de la 
candidat/a.

Més informació sobre 
les beques

Les beques no són acumulatives.

https://www.salleurl.edu/ca/admissions/graus/beques

