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SOL·LICITUD 
COM SOL·LICITO UNA BECA PER A UN/A JOVE DE LA MEVA ENTITAT?

Mitjançant la plataforma en línia ZING https://plataforma.
zingprogramme.com. Si disposes ja d’un usuari, només 
hauràs de introduir-lo. Si no recordes alguna de les 
teves dades d’accés, has de fer clic a “Recupera dades 
d’accés” i la plataforma t’enviarà un correu electrònic amb 
la informació. 

En el cas que no tinguis usuari, el pots crear si fas clic a 

‘Registre’. 

Per a més informació, consulta el Manual de l’aplicatiu.

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITO PER TRAMITAR LA SOL·LICITUD O RENOVACIÓ DE 
BECA ZING D’UN/A JOVE?

Hauràs d’adjuntar:

• Carta de motivació escrita a mà pel o la jove que sol·licita la beca 

• Últim expedient acadèmic amb les notes actualitzades

• Document acreditatiu de la situació econòmica del o la jove (declaració de la renda, nòmina, informe social, etc...)

En el cas de ZING Instituts també cal incloure:

• La carta de recomanació de l’Institut, escrita pel tutor/a, docent o un altre professional que hagi seguit el procés 
del candidat/a a zinger. En cas de renovació de beca no caldrà tornar a presentar la carta de recomanació.

• Document d’identitat de o la jove (DNI/NIE/Passaport) i del o la responsable o tutor/a legal, en cas de ser menor 

d’edat.

SI OMPLINT EL FORMULARI M’EQUIVOCO EN ALGUNA DADA, QUÈ PUC FER?
Mentre la beca estigui en estat d’ ‘En Creació’ es poden fer modificacions. Quan s’han completat totes les dades 

de la beca i s’hagi seleccionat ‘Enviar sol·licitud’, la persona que ha fet la sol·licitud, només tindrà permís de 

lector/a. En cas que necessiteu modificar algun camp, s’haurà de demanar mitjançant un correu electrònic a 

becas@zingprogramme.com indicant nom i cognoms del o de la jove i l’error.

Nosaltres ens encarregarem de solucionar-ho.

VALIDACIÓ 
L’ENTREVISTA ÉS OBLIGATÒRIA?
Sí, és imprescindible per a qualsevol sol·licitud de Beca ZING. Si es tracta d’una renovació, l’equip ZING valorarà 

si s’ha de realitzar l’entrevista, per exemple, en casos en els que es produeixi un canvi d’itinerari o curs

CLIC AQUÍ PER ACCEDER-HI

https://plataforma
mailto:becas@zingprogramme.com
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SI EL / LA JOVE VIU FORA DE BARCELONA, HA D’ANAR PRESENCIALMENT A L’ENTREVISTA?
Si viu fora de Barcelona província no serà necessari que hi assisteixi presencialment, però sí l’haurà de fer a través 

de Google Meet o WhatsApp. Si l’estudiant o jove viu a Barcelona província, serà preferible que acudeixi a l’oficina 

de Improving Bcn (equip de Psicopedagogia col·laborador del programa), sempre que sigui possible.

ON TÉ LLOC L’ENTREVISTA?
Les persones de contacte són Cristina i Marc, els psicopedagogs d’Improving, l’equip que col·labora amb ZING 

Programme. Se sol·licitarà la cita prèvia a través de la plataforma online de ZING Programme i contempla dues 

modalitats: 

A. ENTREVISTA PRESENCIAL

Carrer de Torras i Pujalt, 12-20, Baixos A, 08022 Barcelona.

B. ENTREVISTA ONLINE

Si el jove és de fora de Barcelona, o per algun altre motiu justificat no pot realitzar l’entrevista de forma presencial, és 

possible fer l’entrevista mitjançant videoconferència.

DESPRÉS D’ESCOLLIR DATA PER A L’ENTREVISTA ONLINE O PRESENCIAL, COM CONFIRMO QUE 
S’HA PROGRAMAT CORRECTAMENT?

Un cop triat el dia i hora d’entrevista, la informació s’envia automàticament a Improving. En paral·lel rebràs un correu 
de confirmació amb els detalls de l’entrevista i enllaç d’accés, si cal.

VALORACIÓ
QUIN TIPUS D’ESTUDIS ES BEQUEN?  

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ (CFGM) / CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR (CFGS)
BATXILLERAT / FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA O PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 
(PFI) / GRAUS UNIVERSITARIS 

Apostem pels CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL com a opció qualitativa de futur. Oferim 

la possibilitat de cursar els estudis en un centre educatiu públic, concertat o privat depenent de la vocació i/o motivació 

per l’itinerari escollit. Cal tenir en compte que la Beca ZING només contempla itineraris en què el o la Zinger comenci 

des del primer curs de la tipologia d’estudis escollits. Si un/a jove sol·licita la Beca ZING per a un segon curs de qualsevol 

itinerari -per exemple, 2n curs de CFGM de mecànica- no serà candidat/a per a la Beca ZING.

QUÈ COBREIX LA BECA ZING? LA BECA ZING COBREIX ELS IMPORTS DE: 

MATRÍCULA / MENSUALITATS (EN CAS QUE EXISTEIXIN) / TRANSPORT PÚBLIC  / 
MATERIALS NECESSARIS PER A SEGUIR ELS ESTUDIS

TRET DE CASOS EXCEPCIONALS, LA BECA ZING NO CONTEMPLA IMPORTS 
RELACIONATS AMB: 
ORDENADORS (EXCEPTE AQUELLS ESTUDIS PELS QUALS L’ORDINADOR SIGUI IMPRESCINDIBLE)
MATERIAL FUNGIBLE / EXCURSIONS (EXCEPTE AQUELLS ESTUDIS PELS QUALS LA SORTIDA SIGUI 
IMPRESCINDIBLE PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CURS ACADÈMIC)
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QUÈ PASSA SI ENCARA NO TINC ELS IMPORTS DEFINITIUS I NECESSITO SOL·LICITAR LA BECA 
PER AL O LA JOVE?

És possible que això passi. En aquests casos, es pot tramitar la sol·licitud amb imports aproximats però el més reals 
possibles. Més endavant, quan la beca estigui en estat de ‘Confirmació’, es podran realitzar les rectificacions 
necessàries. Tanmateix, cal tenir en compte que, si la diferència és significativa, el Comitè de Beques ZING haurà 
de tornar a avaluar per analitzar el cas i decidir si s’aprova finalment la diferència d’import.

RECORREGUT DE LA BECA
QUIN ÉS EL RECORREGUT D’UNA BECA ZING?
Tot el procés es fa online a través de plataforma.zingprogramme.com. 

Els estats pels que passa la Beca ZING són:

01. SOL·LICITADA: L’educador/a omple la sol·licitud online amb tota la informació necessària.  

02. PENDENT PLANIFICACIÓ ENTREVISTA: L’equip ZING ja ha revisat la sol·licitud, i ara l’educador/a programa 

l’entrevista amb el candidat/a en el calendari d’Improving.  

03. RESSOLUCIÓ BECA: Després de l’entrevista amb Improving, revisar la informació i la documentació 

sol·licitada, l’equip ZING valora la candidatura i pren una decisió al Comitè de Beques. La sol·licitud pot ser 

aprovada o desestimada.  

04. CONFIRMADA: Si el resultat és satisfactori, l’educador/a ha de confirmar que els imports i el centre sol·licitat 

inicialment és correcte. En cas que hi hagués algun canvi, es podrà modificar en aquest estat.  

05. ASSIGNADA: L’entitat rep el conveni de col·laboració, que haurà de ser revisat i signat per ambdues parts: 

entitat social i Nous Cims, la fundació que impulsa ZING Programme. Serà només aleshores quan es programin els 

pagaments en les dates acordades.

06. SEGUIMENT: Cada trimestre o semestre, l’educador/a omple un formulari de seguiment del o de la jove a 

través de la plataforma en línia de ZING, en el qual haurà d’adjuntar les notes i els comprovants de pagaments.

El paper d’acompanyament de l’entitat és imprescindible, ja que ajudarà a el o la jove en el procés d’identificació de 

la seva vocació i dels seus talents, així com en el seu seguiment durant tot l’itinerari educatiu. 

En el cas de ZING Instituts és el o la jove qui s’encarrega de dur a terme els passos anteriors dins de la plataforma online ZING.

PAGAMENT 
EL PAGAMENT DE LA BECA ES POT INGRESSAR DIRECTAMENT EN EL NÚMERO DE COMPTE 
DEL O LA ZINGER?
L’ingrés dels imports es realitzarà de la forma següent: 

• ZING Entitats: S’abonarà la totalitat de l’import a l’entitat social a la qual el o la zinger estigui vinculat/ada, i serà 

l’entitat la responsable de la seva gestió. 

• ZING Instituts: Es farà la transferència dels imports de matrícula i mensualitats directament al centre educatiu on 

el o la zinger s’hagi matriculat. La resta de partides aprovades, com ara materials i transport públic, es faran efectius 

a través d’una targeta moneder de dèbit que es lliurarà als i les zingers a l’inici de curs.

COM PUC SABER QUAN ES REBRAN ELS PAGAMENTS?
A la plataforma online ZING plataforma.zingprogramme.com, hi consten les dates de pagament amb els imports 
detallats.  En cas de dubte o consulta respecte als pagaments, pots contactar amb el departament d’administració: 

administracion@zingprogramme.com

QUÈ PASSA SI LES DATES DE PAGAMENT QUE ASSIGNA ZING NO CORRESPONEN AMB LES DELS 
CENTRES O INSTITUTS I NO PODEM AVANÇAR ELS DINERS?
ZING Programme té establertes unes dates de pagament establertes. Per a qualsevol canvi excepcional, es 

podrà realitzar a través de becas@zingprogramme.com indicant nom i cognoms de l’alumne/a, motiu i data 

en què es necessita.

CONVENI
QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITO PER A SIGNAR EL CONVENI AMB ZING PROGRAMME?
• DNI/NIE/PASSAPORT DEL O LA ZINGER I PARE/MARE/TUTOR SI ÉS MENOR D’EDAT

• IMPORTS CONFIRMATS DELS ESTUDIS QUE CURSARÀ

EN EL CAS DE ZING INSTITUTS TAMBÉ CAL INCLOURE:
• CERTIFICAT BANCARI AMB L’IBAN DE L’INSTITUT ON ES CURSARAN ELS ESTUDIS. 

mailto:administracion@zingprogramme.com
mailto:becas@zingprogramme.com
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ZING PROGRAMME POT FER PAGAMENTS DE LA BECA SENSE CONTRACTE/CONVENI?
Es imprescindible haver signat el contracte/conveni per a poder rebre els pagaments. 

• ZING Entitats: Ho signa el responsable legal de l’entitat social i la direcció de Nous Cims, la fundació que impulsa

ZING Programme.

• ZING Instituts: Ho signa el o la zinger, o en el cas que sigui menor, haurà de fer-ho el o la tutor/a legal i la direcció

de la fundació Nous Cims.

JUSTIFICACIÓ
QUINA DOCUMENTACIÓ ÉS NECESSÀRIA PER A LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA? 
Cal guardar els tiquets, justificants de transferència, factures i/o qualsevol document que demostri la despesa de la 

partida que es va sol·licitar a la beca (transport, matrícula, mensualitats ...). Aquesta documentació s’adjuntarà en els 

seguiments trimestrals o semestrals. En el cas de la Beca ZING Instituts, no serà requerit.

CAL JUSTIFICAR EL 100% DE LA BECA A LA PLATAFORMA?
De l’import sol·licitat necessitem que, com a mínim, estigui justificat el 80%, tenint en compte que la justificació de 

matrícula i mensualitats és obligatòria.

ÉS NECESSARI SOL·LICITAR LA BECA DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 
DE L’ESTAT?
Sí, és requisit essencial per a optar a la Beca ZING que el o la jove hagi sol·licitat la beca del Ministeri per a alumnes 

de nivells postobligatoris, ja sigui en la modalitat d’estudis no universitaris (batxillerat i cicles formatius) o universitaris 

(estudis de grau). Així ens assegurem que la Beca ZING arriba als i les zingers que més recursos 

econòmics necessiten. Per a més informació, consulteu la pàgina web:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-

estudiar.html
 Per a les beques per a estudis universitaris a Catalunya, heu de sol·licitar la beca de el Ministeri a través del web 

de l’AGAUR: https://agaur.gencat.cat/

Recordem que el termini de sol·licituds per a les beques tant per a FP, Batxillerat i Graus Universitaris sol obrir-

se a l’agost i tancar-se entre setembre i octubre. Revisa les webs oficials per a assabentar-te de la publicació 

de la convocatòria per al curs 2021/22 i conèixer el calendari de terminis.
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MOLTES GRÀCIES PER FER POSSIBLE AQUESTA 
OPORTUNITAT! 

PER A QUALSEVOL CONSULTA, INFORMACIÓ ADDICIONAL O INTERÈS, NO DUBTEU 
EN CONTACTAR AMB L’EQUIP DE ZING FORMACIÓ: 

ZINGPROGRAMME.COM

ZING PROGRAMME ÉS UNA INICIATIVA DE:

SEGUEIX-NOS A:

EMAIL: BECAS@ZINGPROGRAMME.COM
WHATSAPP: (+34) 689 223 852

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html
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