
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MATRÍCULA PER CURSAR 
ASSIGNATURES DEL GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES DE LA 

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 

 

La Universitat Oberta de Catalunya (d’ara en endavant, UOC), en col·laboració amb l'Institut             
Ramon Llull, convoca dues beques de matrícula per a estudiants procedents d’universitats            
estrangeres o de zones no catalanoparlants de l’Estat espanyol amb l’objectiu que puguin             
cursar dues assignatures del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC durant el               
període comprès entre el primer i segon  semestre del curs acadèmic 2019-2020. 

 

Article 1. Objecte, finalitats i destinataris 

1. Es convoquen dues [2] beques destinades a finançar les despeses derivades de la              
matrícula en dues [2] assignatures del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC en                
el període comprès entre el primer i segon  semestre del curs acadèmic 2019-2020. 

2. Les assignatures del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC que poden ser                
objecte de beca són les que s’indiquen a continuació: 
 

● Llengua catalana: estructura i ús (inici docència setembre 2019 i febrer 2020) 
● Llengua, cultura i societat (inici docència setembre 2019 i febrer 2020) 
● Literatura, cultura i societat a Catalunya (inici docència setembre 2019) 
● Narrativa catalana actual (inici docència setembre 2019) 
● Poesia catalana [Més informació] (inici docència setembre 2019) 
● Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya [Més informació] (inici docència 

febrer 2020) 
● Estudis culturals catalans (inici docència febrer 2020) 
● Sociolingüística catalana (inici docència febrer 2020) 

 

Totes les assignatures tenen un valor de 6 crèdits ECTS cadascuna i una durada d’un               
semestre acadèmic (setembre-gener o febrer-juny). Algunes s’imparteixen cada semestre,         
mentre que d’altres estan bisemestralitzades (s’imparteixen un de cada dos semestres).           
Aquesta informació s’indica al costat de l’assignatura, entre parèntesis. Els estudiants           
seleccionats podran cursar les assignatures triades en dos semestres consecutius, cada           
una en un semestre (setembre-gener i febrer-juny); o bé de manera simultània, és a dir,               
cursant les dues assignatures en un sol semestre (setembre-gener o febrer-juny). Les dues             
opcions són possibles, tot i que recomanem la primera (cursar una assignatura cada             
semestre, començant al setembre). 

Les assignatures s’imparteixen en línia, en el campus de la UOC, seguint un model educatiu               
centrat en l'estudiant i el seu procés d'aprenentatge. Un dels aspectes fonamentals és el              
disseny de les activitats que els estudiants han de fer al llarg d'aquest procés. Cal destacar                

 

http://estudis.uoc.edu/ca/graus/llengua-literatura-catalanes/presentacio
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20172&cod_asignatura=04.543&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL&cache=S
http://estudis.uoc.edu/ca/assignatures-lliures/arts-humanitats/llengua-cultura-societat/presentacio
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20172&cod_asignatura=07.512&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL&cache=S
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20182&cod_asignatura=07.542&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL&cache=S
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20172&cod_asignatura=07.547&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL&cache=S
http://llenguailiteratura.blogs.uoc.edu/2014/06/18/poesia-catalana-actual/
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20172&cod_asignatura=07.519&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL&cache=S
http://llenguailiteratura.blogs.uoc.edu/2014/02/12/avantguardes-i-literatura-a-europa-i-a-catalunya/
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20172&cod_asignatura=07.522&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL&cache=S
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20172&cod_asignatura=07.552&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL&cache=S


tres elements essencials d'aquestes activitats: els recursos d'aprenentatge, la col·laboració i           
l'acompanyament. Vegeu aquí un vídeo sobre  l’aula virtual de la UOC. 

3. Les finalitats d’aquestes beques són oferir una introducció als estudis de llengua,             
literatura i cultura catalanes, poder adquirir competències específiques en aquests àmbits           
d’estudis i millorar el nivell de llengua catalana.  

4. Els destinataris de les beques objecte de la present convocatòria són els estudiants              
procedents d’universitats estrangeres o de zones no catalanoparlants de l’Estat espanyol,           
interessats en la llengua, la literatura i la cultura catalanes, que ja tinguin una formació               
prèvia en aquest àmbit de coneixement. 

 

Article 2. Quantia individual de la beca 
 
1. La quantia individual de la beca suposa una bonificació del cent per cent [100%] sobre                
l’import de la matrícula de les assignatures becades, sempre i quan l’estudiant cursi de              
manera satisfactòria les dues assignatures. A aquest efecte, en el moment de matricular-se             
l’estudiant haurà de fer un dipòsit corresponent al 10% del cost de la matrícula. Un cop                
finalitzat i avaluat satisfactòriament el semestre docent, l’estudiant rebrà el retorn d’aquest            
dipòsit inicial. 
 
2. L’esmentada bonificació no és aplicable a l’import que s’hagi d’abonar en el supòsit de               
segones i posteriors matrícules d’un mateix crèdit, ni és acumulable a altres descomptes             
que la UOC hagi acordat aplicar a determinats col·lectiu. Així mateix, l’esmentada            
bonificació només s’aplicarà en els semestres acadèmics objecte de les presents bases i,             
per tant, no es podrà posposar, ajornar o fraccionar per a semestres posteriors.  
 
La resta de l’import de la matrícula en el grau de Llengua i Literatura Catalanes que no                 
estigui cobert per la beca atorgada, o bé l’eventual matrícula d’assignatures que no siguin              
objecte de beca, haurà de ser abonat per la persona beneficiària.  
 
3. L’import de la matrícula de les assignatures objecte d’aquestes beques està determinat             
pel preu dels serveis acadèmics, de caràcter docent i no docent, fixats per a cada curs                
acadèmic pel Patronat de la UOC. Podeu consultar aquest preu a través de l’enllaç següent: 
http://estudis.uoc.edu/ca/assignatures-lliures/arts-humanitats#anchor_59997  
 
 
Article 3. Requisits  
 
Per ser beneficiaris d’aquestes beques cal complir els requisits següents: 
 

1) Tenir un coneixement i un domini de la llengua catalana equivalent, com a mínim, al               
nivell B1. 

 
2) Estar en possessió d’estudis, iniciats i/o finalitzats, de llengua i/o literatura catalanes            

en una universitat estrangera o de zones no catalanoparlants de l’Estat espanyol. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tq6PmHPOSmg
http://estudis.uoc.edu/ca/assignatures-lliures/arts-humanitats#anchor_59997


 
3) Ser estudiant o titulat d’una universitat estrangera o de zones no catalanoparlants de             

l’Estat espanyol en el moment de sol·licitar la beca. 
 
Article 4. Presentació de sol·licituds 
 
1. Les persones interessades que compleixin amb els requisits establerts a l’apartat anterior             
i desitgin obtenir alguna de les beques convocades en les presents bases, hauran             
d’emplenar el següent formulari de sol·licitud. 
 
2. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 25 de juny de 2019, inclòs. 
 
3. Així mateix, dins d’aquest mateix termini, les persones interessades han d’enviar, en             
format digital a l’adreça de correu electrònic pfilologia@uoc.edu, la següent documentació           
acreditativa del compliment dels requisits exigits:  
 

1) Fotocòpia del passaport.  
 

2) Fotocòpia del títol o certificat que acrediti un domini de la llengua catalana             
equivalent, com a mínim, al nivell B1. El document acreditatiu de nivell de llengua ha               
de ser emès per un organisme competent (l’expedient d’assignatures de català           
cursades a la universitat no és suficient). Els candidats que no estiguin en possessió              
de cap certificat, poden realitzar la prova de nivell a través de la plataforma Parla.cat               
per mitjà d’aquest formulari d’inscripció, fer una còpia del resultar i enviar-lo amb la              
resta de documentació  

 
3) Fotocòpia del certificat de notes corresponent als estudis, iniciats i/o finalitzats, de            

llengua i/o literatura catalanes cursats en una universitat estrangera o de zones no             
catalanoparlants de l’Estat espanyol fins al moment de presentar la sol·licitud.  

 
4) Carta de motivació, redactada en llengua catalana, on la persona sol·licitant expliqui,            

amb una extensió màxima de 300 paraules, els motius pels quals desitja            
matricular-se d’assignatures del grau de Llengua i Literatura Catalanes.  

 
5) Carta de recomanació, redactada en català, castellà o anglès, amb una extensió            

màxima de 300 paraules, emesa per un/a professor/a de la universitat d’origen de la              
persona sol·licitant.  

 
4. Un cop acabat el termini per presentar les sol·licituds, es publicarà la llista d’admesos a                
concurs a l’e-Tauler de la Seu Electrònica de la UOC i hi haurà cinc [5] dies més per aportar                   
la documentació que falti. 
 
5. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases de la present              
convocatòria de les beques. 
 

 

https://estudis.uoc.edu/ca/beca-literatura-catalana
mailto:pfilologia@uoc.edu
http://www.cpnl.cat/faqs/39/com-es-fa-la-prova-de-nivell-al-parlacat
http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/signup.php?desde=inscripcio


6. La UOC es reserva el dret a ampliar els terminis establerts en la present convocatòria si                 
ho considera convenient, o bé a suspendre les esmentades beques si concorren raons             
d’interès pressupostari. 
 
 
Article 5. Òrgans de selecció  
 
Es constituirà un òrgan de selecció de les sol·licituds de beca, que estarà integrat per:  
 

- President/a: el/la director/a dels Estudis d’Arts i Humanitats, o la persona en qui             
delegui. 

 
- Vocals:  

 
- el/la director/a del programa de Llengua i Literatura Catalanes, o la persona            

en qui delegui 
 

- un/a professor/a del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC 
 

- un/a representant de l’Institut Ramon Llull.  
 

- Secretari: el secretari general de la Comissió de Beques, o la persona en qui              
delegui.  

 
Article 6. Criteris d’adjudicació de la beca  
 
L’òrgan de selecció valorarà i ordenarà les sol·licituds de beca que compleixin amb els              
requisits establerts en els articles 3 i 4, segons la puntuació obtinguda de conformitat amb               
els següents criteris i barems (amb una puntuació màxima de deu [10] punts): 
 

1. Expedient Acadèmic: s’atorgarà un màxim de set [7] punts, en funció de la nota              
mitjana de l’expedient, que es calcularà d’acord amb la fórmula prevista en la             
normativa acadèmica de la UOC. S’atorgarà la màxima puntuació al candidat que            
obtingui major nota, la resta es puntuarà proporcionalment.  

 
2. Domini de la llengua catalana: s’atorgarà tres [3] punts a aquells candidats que             

aportin un títol o certificat oficial que acrediti un domini de la llengua catalana per               
sobre del nivell B1. 

 
En el supòsit que les sol·licituds de beca obtinguin la mateixa puntuació, es tindran en               
compte la carta de motivació i de recomanació aportades pel candidats, a efectes de              
desempat.  
  
Article 7. Adjudicació provisional 
 

 



1. Un cop l’òrgan competent hagi valorat i ordenat, per ordre decreixent, les sol·licituds de               
beca, el vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, o la persona que el substitueixi,                
formularà una proposta d’adjudicació provisional, on inclourà els candidats que hagin           
resultat adjudicataris de les beques, així com la llista d’espera de candidats, en la qual               
s’aniran substituint, per ordre rigorós, els adjudicataris que, per qualsevol causa, no acceptin             
la beca atorgada o hi renunciïn.  
 
2. L’adjudicació provisional de les beques es publicarà a l’e-Tauler de la Seu Electrònica de               
la UOC el 15 de juliol de 2019.  
 
3. Els candidats que resultin adjudicataris, així com els interessats, tindran un termini de              
cinc [5] dies per renunciar a la beca atorgada, o bé per presentar al·legacions.  
 
 
Article 8. Adjudicació definitiva 
 
1. El vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, o la persona que el substitueixi,                
formularà l’adjudicació definitiva de les beques, en la qual s’inclouran els candidats que             
finalment hagin resultat adjudicataris, una vegada hagin estat resoltes les possibles           
al·legacions presentades contra l’adjudicació provisional.  
 
2. L’adjudicació definitiva de les beques es publicarà a l’e-Tauler de la Seu Electrònica de la                
UOC el 25 de juliol de 2019.  
 
3. Els adjudicataris de les beques disposaran del període comprès entre el 2 i el 13 de                 
setembre de 2019 i/o entre el 3 i el 14 de febrer del 2020, per formalitzar la matrícula de                   
les assignatures seleccionades en la seva sol·licitud de beca (el període de matrícula             
dependrà del semestre en què s’imparteixin les assignatures triades).  
 
Article 9. Obligacions dels beneficiaris de la beca 
 
1. Els beneficiaris de les beques d’aquesta convocatòria estan obligats a: 
 

a) Destinar la beca a la finalitat per la qual es concedeix, això és, matricular-se i abonar                
l’import de la matrícula que no es trobi cobert per la beca atorgada.  

 
b) Acreditar davant la UOC el compliment dels requisits i condicions que determinin la             

concessió o gaudi de la beca.  
 

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació precises per verificar, si escau, el            
compliment i l’efectivitat de les condicions determinants de la concessió de la beca. 

 
2. L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà la pèrdua de la beca atorgada, així            
com la reclamació de la totalitat de l’import de la matrícula de les assignatures              
seleccionades.  
 

 



 
Article 10. Protecció de dades 
 
La present convocatòria de beques es regeix per la política de confidencialitat i de              
protecció de dades de caràcter personal de la UOC. 
 
En compliment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i de garantia dels               
drets digitals i de l'article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la                
protecció de les persones físiques referent al tractament de dades personals i la lliure              
circulació de les dades (d'ara endavant “RGPD”), s'informa els candidats del següent: 
 
Responsable del tractament:  
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya  
Avinguda del Tibidabo, 39 - 43, Barcelona 
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades per a consultes, queixes, exercici              
de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@uoc.edu. 
 
Finalitat del tractament:  
Gestionar la participació en la convocatòria de dues [2] beques destinades a finançar les              
despeses derivades de la matrícula en dues [2] assignatures del grau de Llengua i              
Literatura Catalanes de la UOC en el període comprès entre el primer i segon semestre               
del curs acadèmic 2019-2020 d’acord amb allò previst a l'article 1 de les presents bases. 
 
Els candidats a l’obtenció d’aquestes beques autoritzen la UOC a publicar el seu nom i               
cognoms a l’e-TAULER de la Seu Electrònica de la Universitat, a l’efecte de publicar els               
resultats de l’adjudicació de les beques.  
 
Temps de conservació:  
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa.  
 
Legitimació del tractament:  
Consentiment de l'interessat. 
 
Destinataris de cessions o transferències:  
No s'han previst cessions. 
No s'han previst transferències internacionals de dades. 
 
Drets de les persones interessades:  
Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades,              
i la limitació o oposició al seu tractament a mitjançant l'enviament de la petició a               
fuoc_pd@uoc.edu. 
 
Tot interessat o interessada podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control,            
en particular en l'Estat membre on tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc                
de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals infringeix el              
RGPD.  

 



Sent a Catalunya l’APDCAT l'autoritat de referència  
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
 
Article 11. Jurisdicció 
 
Aquestes bases es regeixen per les lleis de l’Estat espanyol. 
 
Qualsevol controvèrsia o litigi derivat d’aquestes bases i de les beques atorgades serà             
sotmesa als tribunals i jutjats de la ciutat de Barcelona. Els participants renuncien a              
qualsevol altra jurisdicció que els pugui correspondre.  
 
(signatura)  
 
  
  
  
Carles Sigalés Conde 
Vicerector de Docència i Aprenentatge 
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 
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