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- CONVOCATÒRIA DE BEQUES - 
FUNDACIÓ SGAE PER A ESTUDIS MUSICALS 

 

 

 

FUNDACIÓ SGAE I L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA JAM SESSION 

La Fundació SGAE i l’Escola Superior de Música Jam Session obren la 
convocatòria de BEQUES FUNDACIÓ SGAE, amb bonificacions de matrícula per 
a estudis musicals.  

La convocatòria s’adreça a tos els estudiants matriculats a l’Escola Superior de 
Música Jam Session. 

 

 

REQUISITS  

Per optar a les BEQUES FUNDACIÓ SGAE cal reunir els següents requisits:  

• Ser resident a l’Estat espanyol en el moment de la sol·licitud.  

• Ser soci de la SGAE o inscriure’s com a soci una vegada atorgada la 
beca.  

• Emplenar el document de sol·licitud.  

• Realitzar una entrevista personal, si l’equip directiu de l’Escola Superior 
de Música Jam Session ho demana. 
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DOTACIÓ ECONÒMICA  

La dotació econòmica de la convocatòria és de 3.000 €, que es distribueixen 
de la manera següent:  

3 beques de 1.000 € cadascuna. 
Aquesta beca està subjecta a una retenció del 2% en concepte d’IRPF.  

L’import bonificat es descomptarà de la matrícula corresponent, de manera que 
les persones beneficiàries hauran d’abonar la resta de l’import de la matrícula. 
l’Escola Superior de Música Jam Session es farà càrrec de les gestions 
necessàries per tal que les beques s’apliquin a la matrícula modificant l’import 
inicialment calculat. En cap cas les persones beneficiàries percebran directament 
la quantia econòmica de la beca.  

 

SELECCIÓ, VALORACIÓ I RESOLUCIÓ  

Les sol·licituds rebudes seran avaluades per un comitè de selecció, que escollirà 
les persones beneficiàries de les beques. El comitè de selecció estarà format per 
la direcció general, les direccions tècniques i pedagògiques i altres membres de 
l’equip de l’Escola Superior de Música Jam Session, així com a representants de 
la Fundació SGAE.  

D’entre totes les sol·licituds rebudes es farà una preselecció de candidats que 
podran ser convocats a una entrevista personal. El comitè farà la selecció final 
entre les persones seleccionades.  

En el procés de selecció de les persones candidates es valorarà:   

• La sol·licitud lliurada.  

• El Currículum Vitae.  

• L’expedient acadèmic.  

• La carta de motivació. 
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La resolució de la convocatòria es comunicarà via correu electrònic a cadascuna 
de les persones seleccionades mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada 
en la sol·licitud.  

 

OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES  

L’acceptació de la BECA FUNDACIÓ SGAE implica les obligacions següents per 
a les persones beneficiàries:  

• Complir i seguir amb aprofitament l’assistència i participació en el 
programa acadèmic, incloent-hi les diverses audicions i concerts que es 
determinin durant tot el curs acadèmic al qual s’hagi aplicat la beca.  

• Contribuir a enriquir la vida acadèmica i artística de l’Escola Superior de 
Música Jam Session mitjançant l’assistència i participació en les activitats 
musicals a les quals se’ls convoqui. Totes aquestes activitats estaran 
orientades a complementar la seva formació acadèmica i artística.  

• Fer esment de la BECA FUNDACIÓ SGAE en el seu CV o currículum 
artístic, i en les accions comunicatives que s’acordin amb l’Escola Superior 
de Música Jam Session i la Fundació SGAE.  

• Ser soci de la SGAE o inscriure’s com a soci una vegada atorgada la beca.  

L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions comportarà la pèrdua de 
la BECA FUNDACIÓ SGAE i, en conseqüència, la seva cancel·lació automàtica, 
independentment del moment del procés en què es trobi.  

 

ALTRES RESERVES  

La presentació d’una sol·licitud a aquesta convocatòria implica, per part de les 
persones candidates, l’acceptació de les bases aquí recollides, així com dels 
criteris i decisions que la l’Escola Superior de Música Jam Session pugui prendre 
davant de qualsevol dubte d’interpretació sobre aquestes bases i les condicions 
enunciades aquí.  
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l’Escola Superior de Música Jam Session es reserva el dret d’anul·lar la present 
convocatòria, o bé canviar-ne alguna de les seves condicions, si per causes 
alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament 
de la mateixa.  

Igualment, l’Escola Superior de Música Jam Session podrà declarar nul·les les 
sol·licituds que presentin irregularitats en les dades identificatives de les 
persones candidates. També es reserva el dret de declarar deserta la resolució 
en cas que cap de les persones candidates sigui elegible per a les BEQUES 
FUNDACIÓ SGAE.  

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  

Les sol·licituds s’han de presentar a través del formulari d’inscripció, accessible 

des de la nostra web (www.jamsession.cat ➞ Escola Superior ➞ Beques) i amb 
la data límit que apareix al formulari d’inscripció.  

Al formulari caldrà adjuntar:  

• Full de sol·licitud. 

• Currículum Vitae.  

• Carta de motivació. 

• Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.  

• Full de matriculació d’ESM Jam Session (amb un mínim de 60 crèdits 
ECTS). 




