
 

ICEX convoca una nova edició de les Beques 
d’Internacionalització per captar joves talents 

• El programa, que obre el seu període d’inscripció l’1 
d’abril, ofereix 285 beques per fer pràctiques en una de 
les més de 100 oficines comercials d’Espanya en 
l’exterior 
  

• El pla formatiu, que es presenta al Saló Futura per 
primera vegada, inclou la realització del MBA in 
International Management impartit per l’escola de 
negocis ICEX-CECO  

Madrid, 20 de març 2019.- ICEX España Exportaciones e Inversiones obre el 
proper 1 d’abril fins al 6 de maig la convocatòria de Beques 
d’Internacionalització 2021 per formar a joves professionals especialitzats en 
la internacionalització empresarial i potenciar la seva inserció laboral.  

Per aquesta 46è edició, ICEX està present per primer cop al Saló Futura de la 
Fira de Barcelona per presentar la seva oferta acadèmica, que inclou un total 
de 285 beques per realitzar pràctiques, en una primera fase, a la xarxa 
d’oficines econòmiques i comercials de les ambaixades d’Espanya a l’exterior 
i, en una segona fase, a empreses, organismes internacionals i entitats 
vinculades a la internacionalització, dins i fora d’Espanya. 

La primera fase del programa, que es produirà a partir de gener de 2021, i la 
segona fase, el gener de 2022, vindrà precedida per la realització del MBA in 
International Management al llarg del període d’octubre de 2019 a setembre 
de 2020.  

ICEX arriba al Saló Futura  
En aquest sentit, amb la presència d’ICEX del 22 al 23 de març al Saló Futura, 
un dels esdeveniments de referència en el sector de l’oferta de màsters i 
postgraus, el que es pretén és reforçar el Programa de Beques ICEX per 
augmentar el nombre de candidats provinents de Catalunya que en l’anterior 
edició representaven el 6,9% del total (75) dels 1.091 candidats inscrits de tota 
Espanya, una ràtio per sota del pes econòmic d’aquesta comunitat en el 
conjunt d’Espanya. 

A més, es vol donar resposta a l’alta demanda que ICEX ha rebut d’empreses 
catalanes per comptar amb joves professionals adequadament preparats amb 
perfils tècnics, digitals i tecnològics amb formació comercial internacional.  

El programa formatiu d’ICEX tracta d’una titulació de màster oficial en Gestió 
Internacional de l’Empresa, impartit en anglès i espanyol per l’escola de 
negocis ICEX-CECO en aliança acadèmica amb la Universitat Internacional 
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Ménendez Pelayo (UIMP), que busca l’especialització en les àrees dels 
negocis i entorns digitals i la internacionalització d’empreses de serveis.    

Les beques compten amb una dotació econòmica bruta anual que va des dels 
19.000 fins als 48.000 euros pels dos anys de duració de les pràctiques en les 
oficines comercials i empreses o organismes internacionals. Així mateix, l’ICEX 
farà front el cost de contractació de l’assegurança d’accidents i viatge, i per a 
la primera fase, cobrirà les despeses derivades del transport d’anada i de 
tornada, desplaçament a la zona de realització de la formació i part dels costos 
d’aprenentatge de la llengua del lloc de destí. 

Aquest any, 553 titulats universitaris ja s’estan beneficiant de les beques 
d’internacionalització de l’ICEX: 284 alumnes realitzen pràctiques en oficines 
comercials en la primera fase, 253 estan fent pràctiques en empreses i 16 en 
organismes internacionals en la segona fase. 

Més empreses que becaris  
En l’última edició, 466 empreses es van inscriure en la convocatòria de 2019 
remeten 677  sol·licituds per competir per algun dels 253 becaris disponibles 
en la segona fase del programa. 
 
En aquesta direcció, el perfil del candidat que sol sol·licitar les beques té 25 
anys de mitjana i majoritàriament compta amb experiència formativa o 
professional en l’exterior. 
 
Una vegada completada la beca, el 87% dels estudiants continua treballant 
dels que prop de la meitat ho fan en la mateixa empresa amb la qual van 
realitzar la segona fase del programa, segons es desprèn l’estudi i l’enquesta 
de seguiment sobre la integració professional en el mercat laboral realitzat per 
ICEX en l’última edició. 
 
D’aquesta manera, el 70% dels antics becaris una vegada incorporats al 
mercat laboral, arriben a un nivell retributiu superior a la dotació econòmica de 
la beca. 
 
Procés de selecció  
Per a presentar-se a la convocatòria d’aquesta edició, entre altres criteris, els 
candidats interessats nascuts a partir de l’1 de gener de 1991 hauran d’estar 
en possessió d’una titulació universitària superior (o a punt d’aconseguir-la), 
dominar el castellà i acreditar el domini d’un nivell B2 d’anglès. A partir d’aquí, 
per determinar la concessió de la beca, l’alumne haurà de superar un test 
psicotècnic i una entrevista personal. 
 
Al màster podran accedir un màxim de 315 alumnes dels quals 285 d’ells seran 
els seleccionats una vegada finalitzi el curs acadèmic per adjudicar-los la beca 
i el destí de les pràctiques en funció dels resultats obtinguts per cada alumne.  
 
 

  


