
 

Fundació Agrupació publica la XXI edició de la seva convocatòria de 
Beques d'estudi i Premi d'Investigació 
Sant Cugat del Vallès, 9 de febrer de 2018 

La Fundació Agrupació ha obert la XXI convocatòria per sol·licitar les seves beques de postgrau 
així com per accedir al premi d'investigació a projectes de base científica. Les dates límit per a 
la presentació de candidatures són el dia 14 de setembre en el cas de les beques, i el 28 
d'aquell mateix mes, per al premi. Un any més, tot el que ho desitgi pot consultar les bases 
d'ambdues convocatòries al web de la Fundació. 
 

Beques per a estudis de postgrau 

Tienen l'objectiu de promocionar la 

formació, a fi de facilitar i 

complementar els coneixements ja 

adquirits.  

S'adrecen a clients o fills de clients del 

Grup ACM Espanya (Agrupació, 

Atlantis i/o Amgen Seguros) que, una 

vegada finalitzats els estudis de grau 

universitari, diplomatura o 

llicenciatura, vulguin realitzar estudis de postgrau i másteres durant el curs 2018/2019.  

En total es destina una quantitat de 25.000€ a aquests ajuts. 

 

Premi àmbit de la infantesa 

Amb aquest premi, dotat en aquesta ocasió amb 15.000€, la Fundació Agrupació dona suport a 

projectes d'investigació de base científica. La seva finalitat és premiar un projecte sobre 

prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i accidents en l'àmbit de la infantesa. 

Els elegits d'ambdues convocatòries es faran públics al llarg del mes de novembre. 

 

Accés a les bases de les beques 

Accés a les bases del premi 

 
 

CONTACTE AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. Fundació Agrupació: Anna Serra Pallàs 
  anna.serrapallas@gacm.ess · 934826701· www.fundacioagrupacio.es  

La Fundació Agrupació va néixer el 1993 per canalitzar l'acció social d'Agrupació i convertir en fets la seva 
sensibilitat i implicació amb els seus 380.000 assegurats i amb tota la societat, especialment amb els grans, 
la infantesa, la joventut i les persones discapacitades. La prevenció és l'eix troncal de la Fundació 
Agrupació, que fomenta hàbits saludables per evitar, retardar o pal·liar situacions de dependència física 
o psíquica i buscar al màxim l'autonomia personal. En aquest sentit, la Fundació treballa sobre 
l'alimentació, l'activitat física i mental o les relacions socials. A més, promou la formació a través de la 
realització de cursos i activitats formatives, mentre dona suport a projectes d'investigació sobre els 
col·lectius amb els que treballa.  

http://www.fundacioagrupacio.es/ES/inicio.shtml
http://www.fundacioagrupacio.es/ES/pdf/2018/becas2018/bases-becas2018-cast.pdf
http://www.fundacioagrupacio.es/ES/pdf/2018/premios2018/bases-premios2018-infancia-cast.pdf
file://AMCIFITXERS.amnet.es/NT2_COMU/DCMarketing/Carpetas%202017/COM.EXTERNA/COM.EXT.FUNDACIO/NdP%20publicadas/alejandra.lopezlorente@gacm.es
file://AMCIFITXERS.amnet.es/NT2_COMU/DCMarketing/Carpetas%202017/COM.EXTERNA/COM.EXT.FUNDACIO/NdP%20publicadas/alejandra.lopezlorente@gacm.es
http://www.fundacioagrupacio.es/

