
 

 

 

 

Nota de premsa 

 
Fins avui, el Programa de Beques a Espanya ha permès que 785 universitaris 

cursin estudis de màster en universitats de tot el país 

 

L’Obra Social ”la Caixa” lliura 100 beques 
per cursar estudis de màster en 

universitats espanyoles 
 

• Un total de 100 universitaris espanyols van ser seleccionats per 

”la Caixa” en la vuitena convocatòria del seu Programa de Beques per a 

estudis de màster a Espanya, al qual ha destinat una dotació de 3,28 

milions d’euros. 

• Encapçalen el rànquing de disciplines becades en aquesta última 

promoció els àmbits d’economia, biologia, enginyeria, biomedicina, 

matemàtiques i física. El nombre de candidatures presentades en 

aquesta convocatòria va ser de 1.116. El 59 % dels universitaris 

seleccionats són dones i el 41 % homes, i l’edat mitjana és de 24 anys.  

• Des de l’inici del programa, ”la Caixa” ha fet possible que 785 

universitaris cursin estudis de postgrau en universitats espanyoles. El 

cost mitjà per beca en aquest programa és de 30.300 euros. 

 

Madrid, 14 de març de 2013. Jaume Lanaspa, director general de la Fundació 

”la Caixa”; Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa” i Juan 
Carlos Gallego, director territorial de ”la Caixa” a Madrid, han lliurat aquest matí a 
CaixaForum Madrid els diplomes acreditatius de la beca als candidats seleccionats 

en la convocatòria del 2012 per fer estudis de màster en universitats espanyoles. 
L’acte ha reunit els titulats superiors becats, procedents de tot Espanya, i els seus 
familiars.  

Les beques de postgrau de ”la Caixa” tenen el reconeixement unànime de la 
comunitat educativa. El rigor en el procés de selecció dels estudiants i el volum i la 
importància econòmica de les beques han consolidat el programa de ”la Caixa” 

com un dels més importants dels que són finançats per institucions privades dins la 
Unió Europea. Més enllà del nombre de beques i de la seva dotació econòmica 
(30.300 euros de mitjana en el programa de màster a Espanya), el Programa de 



Beques de ”la Caixa” es caracteritza per l’atenció permanent als seus becaris, els 

quals entren a formar part d’una xarxa social —l’Associació de Becaris de ”la 

Caixa”— que els identifica com un col·lectiu amb un alt nivell de formació. Els seus 
currículums es poden consultar en el Directori de Becaris de ”la Caixa”: 

http://www.becarislacaixa.net  

Des de l’any 2005, data d’inici del Programa de Beques de postgrau en universitats 
espanyoles, ”la Caixa” ja ha destinat una inversió acumulada de més de 17 milions 

d’euros a la concessió de 785 ajudes.  

 
Rànquing d’especialitats becades el 2012  

Especialidades  Núm. 

1. Economia  14 

2. Biologia  8 

3. Enginyeria 8 

4. Biomedicina 7 

5. Matemàtiques  6 

6. Física  5 

7. Psicologia 5 

8. Antropologia 4 

9. Biotecnologia 4 

10. Ciències Ambientals 4 

11. Arquitectura 3 

12. Literatura 3 

13. Química 3 

Altres 26 

TOTAL 100  

  
 
 
 
 
 



Universitats de destí i de procedència amb un nombre més alt de becaris 
(convocatòria 2012) 

Les universitats que han rebut més estudiants becats per ”la Caixa” són la Universitat 

Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la 
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la 

Universidad de Zaragoza, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad 
Pontificia Comillas, entre d’altres.  

Amb relació als centres de procedència dels estudiants, encapçalen la llista la 

Universitat de València, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad de Salamanca i la Universidad de Granada.  

 

Rànquing d’universitats de procedència 
 

Universitat Becaris 

1. Universitat de València 12 

2. Universidad Autónoma de Madrid 8 

3. Universidad Complutense de Madrid 7 

4. Universidad de Salamanca 6 

5. Universidad de Granada 5 

6. Universidad Carlos III de Madrid 4 

7. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 3 

8. Universidad de León 3 

9. Universidad de Málaga 3 

10. Universidad de Navarra 3 

11. Universidad de Santiago de Compostela 3 

12. Universitat Autònoma de Barcelona 3 

13. Universitat Politècnica de Catalunya 3 

14. Universidad de Alcalá 2 

15. Universidad de Murcia 2 

16. Universidad de Sevilla 2 



17. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 2 

18. Universidad Miguel Hernández de Elche 2 

19. Universidad Politécnica de Madrid 2 

20. Universidad Pública de Navarra 2 

21. Universitat Politècnica de València 2 

22. Universitat Pompeu Fabra 2 

Altres 19  

TOTAL 100  

 
 

Beques per a estudis a l’estranger  

Dins la seva política de concessió d’ajudes a universitaris del nostre país, l’Obra 
Social ”la Caixa” disposa  també del Programa de Beques per cursar estudis de 

postgrau a l’estranger, creat l’any 1982, que obre als estudiants espanyols les 

portes de les millors universitats dels països de l’espai europeu d’educació superior 

(EEES), Estats Units, Canadà i Àsia. Des de l’any 1982, ”la Caixa” ha destinat 113,63 
milions d’euros a la formació de 2.627 estudiants espanyols en centres acadèmics 

de l’estranger.  

 

 

Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

Juan Antonio García Fermosel: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Sala de Premsa Multimèdia:  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


