AJUTS PER A FER CURSOS DE TERCERES LLENGÜES A l’ESCOLA D’IDIOMES MODERNS DE LA
UB QUE PERMETIN ASSOLIR ELS NIVELLS A2, B1, SUBNIVELL B2.1, B2, SUBNIVELL C1.1, C1 del
MECR. CURS 2021/2022

La Vicerectora d’Estudiants i Participació, actuant amb l'autoritat delegada del rector, de
conformitat amb les previsions de l’article 75.2 l’Estatut de la UB ha aprovat les bases que
haurà de regir la concessió d’ajuts per a fer cursos de terceres llengües a l’Escola d’Idiomes
Moderns, EIM, de la UB que permetin assolir els nivells A2, B1, subnivell B2.1, B2, subnivell
C1.1, C1 del MECR.
Base I.- Objecte
1. Aquestes bases regulen la convocatòria dels ajuts per fer cursos de terceres llengües a l’EIM.
2. Els ajuts tenen per objecte contribuir a les despeses dels cursos d’idiomes dels estudiants de
Grau, amb la finalitat d’impulsar que aquests n’assoleixin uns coneixements adequats que els
permetin completar la seva formació acadèmica. Aquests ajuts són complementaris amb els
que pugui convocar l’AGAUR per promoure la formació i l’acreditació de les terceres llengües.
3. L’import dels ajuts, amb l’import màxim que s’estableix per a cada modalitat, estarà destinat
a contribuir a la despesa del cost del curs segons es detalla a la taula següent:
Estudiants de Grau de la Universitat de Barcelona
Modalitat Curs per nivells EIM

MODALITAT A
Cursos de nivell
subnivell B2.1, B2

A2,

Hores curs
- curs presencial de 50 hores (primera i/o
segona part)
- curs semipresencial o videoconferència
de 50 hores (primera part)
-curs semipresencial o videoconferència
d’acreditació de nivell de 50 hores
(segona part)

B1, - curs presencial de 100 hores

Ajut
125 €

50€
250 €

- curs semipresencial o videoconferència
de 100 hores

200€

- curs presencial EXPRÉS (40 hores)

100€

MODALITAT B

- curs presencial, semipresencial o
videoconferència de 50 hores (primera
Cursos de subnivell C1.1 i nivell
i/o segona part)
C1

1

50€

-curs presencial, semipresencial o
videoconferència de 100 hores
Examen CLUC ACLES
MODALITAT C
Exàmens d’acreditació nivell B2 Proves programades d’acreditació de
nivell EIM

100 €

25€
29€

4. La dotació econòmica màxima de la convocatòria és de 50.000 euros. Aquesta convocatòria
està finançada en la seva totalitat pel Banc de Santander, en virtut del conveni signat entre la
Universitat de Barcelona i el Banc de Santander l’1 de juliol de 2021 i a càrrec de la posició
pressupostària: 10020002206000 D/482000900/C2021A/G00 EFUP0JA021 UP0JA021. Els
respectius ajuts es faran efectius durant l’exercici 2022, respectant estrictament l’ordre de
priorització i fins l’esgotament de la cobertura màxima, a càrrec de la corresponent partida
pressupostària.

Base II.- Persones beneficiàries i característiques dels ajuts
L’alumnat que sol·liciti aquests ajuts haurà de tenir els requisits següents:
Requisits generals
1. Ser estudiant de Grau de la Universitat de Barcelona el curs 2021/2022 i tenir una nota
mínima d’expedient de 5. En el càlcul de la nota mitjana d’expedient es comptabilitzaran
les assignatures suspeses.
2. No tenir acreditat cap altre nivell B2 del MECR per les modalitats A i C en cap de les
terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).
3. No tenir acreditat cap altre nivell C1 del MECR per la modalitat B en cap de les terceres
llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).
4. Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de l'alumnat
no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de
reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'estudiant més gran de 18
anys sigui titular de l’autorització de residència.
5. Estar matriculat i haver superat un curs d'idiomes de nivell A2, B1, subnivell B2.1,
B2,subnivell C1.1 i C1 del MECR, en l’EIM de la UB en el període comprès entre l'1 de
setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022, els estudiants de Grau de la Universitat de
Barcelona, inclosos els estudiants dels centres adscrits que apliquen preus públics:
l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) i l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
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Incompatibilitats
El gaudiment d’aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut amb la mateixa
finalitat, amb excepció de la beca PARLA3 de l’AGAUR, beca d’equitat i beca general, amb les
quals seria complementària.
Resta exclòs l’estudiantat que:
a) Cursi estudis universitaris diferents dels de Grau
b) Tingui alguna titulació universitària prèvia (o altres estudis equivalents).
c) Estigui en possessió d’un certificat o títol de coneixements de nivell B2 del MECR per les
modalitats A i C, en qualsevol de les quatre llengües del sistema educatiu de Catalunya (anglès,
francès, alemany o italià).
d) Estigui en possessió d’un certificat o títol de coneixements de nivell C1 del MECR per la
modalitat B, en qualsevol de les quatre llengües del sistema educatiu de Catalunya (anglès,
francès, alemany o italià).
Base III.- Període
Els cursos de formació i superació de coneixements de terceres llengües s’han de dur a terme
en el període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022.
Base IV.- Presentació de sol·licituds i documentació
1. La persona sol·licitant ha d’emplenar i confirmar el formulari, al qual pot accedir a través
dels webs següents:
https://seu.ub.edu
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/ajuts_espec_bkub/ajuts_estudi/index.html

Les persones que participin en aquesta convocatòria hauran de formalitzar, a més a més, el
formulari web de la plataforma del Banc de Santander disponible al link següent:
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-idiomas-ajut-per-a-terceresllenguees-de-l-eim

Aquelles persones que tot i haver presentat el formulari indicat al paràgraf primer d’aquest
apartat, no omplin també el formulari de la plataforma del Banc de Santander, restaran
excloses del procediment. De la mateixa manera també resultarà exclòs qui presenti només la
sol·licitud a tramés formulari de la plataforma Banc de Santander.
En relació amb les persones no comunitàries, cal l’autorització legal corresponent, d’acord
amb la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11
de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració
social, i, per tant, es requerirà que l’estudiant més gran de 18 anys aporti l’autorització de
residència.
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El sol·licitant haurà de fer constar l’adreça de correu electrònic que vulgui utilitzar a efectes de
notificacions en aquest procés.
El termini de presentació de sol·licituds serà del 22 de novembre de 2021 al 14 de setembre
de 2022.
Base V.- Criteris d’adjudicació
En el cas que les sol·licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària la
Comissió avaluadora determinarà l’assignació dels fons seguint els següents criteris de
priorització:
1. Tindran preferència les sol·licituds de cursos d’idiomes de modalitat A.
2. Gaudiment de la beca equitat o general durant el curs 2021/2022. Es prioritzarà segons
el tram.
3. Rendiment acadèmic (nota mitjana)
Així mateix, aquesta dotació màxima es podrà ampliar en funció de les disponibilitats
pressupostàries, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.
Base VI.- Avaluació i adjudicació
1. La valoració de les sol·licituds s’efectuarà per la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant.
2. La unitat corresponent duu a terme les actuacions següents:
a) Examen de les sol·licituds i documentació presentades. Si la sol·licitud no reuneix algun dels
requisits exigits en aquesta convocatòria o s’observa que hi falta algun document, es requerirà
a la persona interessada que esmeni la sol·licitud en el termini de 10 dies i que l’acompanyi
dels documents preceptius. Si no ho fa així, es considera que desisteix de la petició. Aquest
requeriment es realitzarà mitjançant notificació a través de e-notum al correu electrònic
indicat per la persona sol·licitant
b) Finalitzat aquest termini, es valoraran exclusivament aquelles sol·licituds, degudament
presentades i que compleixin tots els requisits establerts a la base II, a les quals s’aplicaran els
criteris establerts a la base V, ordenant-se per ordre descendent.
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c) Beques i Ajuts a l’Estudiant trametrà la documentació a la comissió avaluadora dels ajuts,
per tal que elabori la proposta d’adjudicació, i que estarà formada per:
President:
Vocals:

Persona designada per la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística .
el director de l’Àrea de Suport Academicodocent, o persona en qui delegui.
la vicepresidenta de la conferència de degans en el moment de la publicació de
la convocatòria i que romandrà com a vocal durant tot el curs acadèmic.
el director general de IL3.
secretari/a del Consell de l’alumnat.
Secretari/ària: la cap de Beques i Ajuts a l’Estudiant.
3. En el termini màxim de 10 dies a partir de la data de la proposta d’adjudicació, la Comissió
elevarà la proposta a què es refereix el punt 2 d’aquesta base a la vicerectora, qui dictarà la
corresponent resolució d’adjudicació d’ajuts, en la que constaran:
-

els adjudicataris dels ajuts
els sol·licitants exclosos per no complir els requisits.
els sol·licitants denegats per no tenir disponibilitat pressupostària

Aquesta resolució es publicarà a la seu electrònica de la UB i addicionalment es difondrà a
través de la pàgina web de Beques i Ajuts a l’Estudiant:
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/ajuts_espec_bkub/index.html i https://seu.ub.edu
Base VII.- Obligacions del beneficiari
El beneficiari està obligat a comunicar a Beques i Ajuts a l’Estudiant qualsevol altra beca o ajut
amb la mateixa finalitat que li pugui estar concedida a efectes d’incompatibilitat i, en cas de
ser incompatible a la devolució dels imports percebuts.
Base VIII.- Renúncies
En qualsevol moment del procés, l’alumne pot renunciar a la sol·licitud de l’ajut. En cas que
hagi estat concedit i abonat, haurà de procedir a la seva devolució. L’alumne, també pot
anul·lar la matrícula; en aquest cas caldrà que també renunciï a l’ajut.
En ambdós casos, haurà de contactar amb la secretaria del Centre per realitzar la tramitació
corresponents.
Base IX.- Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals
1. El responsable del tractament de les dades personals és la Secretaria General de la
Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007
Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
2. La finalitat del tractament de les dades personals és gestionar aquest ajut o beca.
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3. La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya; Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats; i Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions). El consentiment
explícit és necessari per al tractament de categories especials de dades personals.
4. Les vostres dades es tractaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual
van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de
dita finalitat i del tractament de les dades.
5. Els destinataris de les dades són la Universitat i, si n’hi ha, les persones encarregades del
tractament de les dades.
Des de la Universitat es comunicarà la següent informació a Universia Holding, S.L. (filial de
Banco Santander, S.A., i titular de la plataforma de Santander indicada): si l’ajut ha estat
concedit o no, l’import concedit, les modificacions de l’ajut concedit que es puguin produir.
Així mateix, es publicarà la resolució de la present convocatòria al web de la UB indicat en
aquestes bases. No es preveu cap altra cessió de dades, tret que sigui per obligació legal. En
aquest supòsit, únicament s’envien les dades necessàries.
6. Podeu accedir a les dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió, l’oposició o la limitació,
mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona (Gran Via de
les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o mitjançant un missatge de correu electrònic a
l’adreça secretaria.general@ub.edu. Caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI o d’un altre
document vàlid que us identifiqui.
7. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-lo al
Delegat de Protecció de Dades de la UB: protecciodedades@ub.edu o Gran Via de les Corts
Catalanes, 585, 08007 Barcelona.
8. També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades.
9. De la plataforma esmentada (titularitat d’Universia Holding, S.L.), la UB rebrà les dades
identificatives, les dades acadèmiques i professionals que hi hagueu introduït. A aquestes
dades també els hi són aplicables els apartats anteriors.
10. Amb la presentació de la sol·licitud, la persona interessada declara haver llegit aquest dret
d’informació i, en el cas que faciliti dades personals de terceres persones, es compromet a
facilitar-los el contingut d’aquesta base.
Base X.- Règim de recursos
Contra les resolucions de la vicerectora d’Estudiants i Participació, que esgoten la via
administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els interessats legítims
poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos
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mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix
l’article 46 de l’esmentada Llei.
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de
conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar aquest, els interessats
legítims no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin
convenient en defensa dels seus drets.
Base XI.-Publicació.
Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de la UB i addicionalment els Centres de
la Universitat de Barcelona procuraran la seva màxima difusió.
Base XII.- Interpretació
És competència de la vicerectora d’Estudiants i Participació interpretar la present convocatòria
i resoldre els dubtes que es plantegin en relació a aquestes bases.
Barcelona

Signat digitalment per:

Marta Ferrer Garcia
Vicerectora d'estudiants i
participació

La vicerectora d’Estudiants i Participació
Marta Ferrer Garcia

2021.11.17
17:11:17
+01'00'

Contra les resolucions de la vicerectora d’Estudiants i Participació, que esgoten la via administrativa,
independentment de la seva immediata executivitat, els interessats legítims poden interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos
mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de
l’esmentada Llei.
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes,
a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas
d’interposar aquest, els interessats legítims no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels
seus drets.
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