CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MATRÍCULA PER CURSAR ASSIGNATURES DEL
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE
CATALUNYA
La North American Catalan Society (NACS), en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) i l’Institut Ramon Llull (IRL), convoca beques de matrícula per a estudiants d’universitats del
Canadà i els Estats Units amb l’objectiu que puguin cursar assignatures del grau de Llengua i Literatura
Catalanes de la UOC durant el curs acadèmic 2020-2021. 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.

Les beques estan destinades a finançar les despeses derivades de la matrícula a la UOC. Totes les
assignatures tenen un valor de 6 crèdits ECTS cadascuna i una durada d’un semestre acadèmic (setembregener o febrer-juny). Les assignatures s’imparteixen en línia, en el campus virtual 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 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.

Aquestes beques cubreixen la matrícula d’una de les següents assignatures del grau de Llengua i Literatura
Catalanes de la UOC:
• Llengua catalana: estructura i ús (inici docència setembre 2020 o febrer 2021)
• Llengua, cultura i societat (inici docència setembre 2020 o febrer 2021)
• Literatura, cultura i societat a Catalunya (inici docència setembre 2020)
• Narrativa catalana actual (inici docència setembre 2020)
• Poesia catalana [més informació] (inici docència setembre 2020)

• Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya [més informació] (inici docència febrer 2021)
• Estudis culturals catalans (inici docència febrer 2021)
• Sociolingüística catalana (inici docència febrer 2021)

Els estudiants interessats hauran de consultar individualment amb la seva universitat la transferència de
crèdits dels cursos fets a la UOC.

Els requisits per sol·licitar aquestes beques són:
• Tenir un coneixement i un domini de la llengua catalana al nivell B1 CEFR (Common European
Framework of Reference), equivalent a ACTFL Advanced Low per comprensió oral i lectora, i
ACTFL Intermediate High per expressió oral i escrita.
• Tenir estudis, iniciats i/o finalitzats, de llengua i/o literatura catalanes a nivell universitari.
• Ser estudiant o titulat d’una universitat del Canadà o els Estats Units.

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud amb la següent documentació:
• Carta de motivació, redactada en llengua catalana, on la persona sol·licitant expliqui, amb una
extensió màxima de 300 paraules, el seu interès en les assignatures escollides del grau de Llengua i
Literatura Catalanes.
• Còpia de l’expedient acadèmic (transcript) amb les notes corresponents als estudis, iniciats i/o
finalitzats, de llengua i/o literatura catalanes cursats fins al moment de presentar la sol·licitud.
• Carta d’un/a professor/a de llengua catalana que acrediti una competència lingüística equivalent, com
a mínim, a ACTFL Advanced Low per comprensió oral i lectora, i ACTFL Intermediate High per
expressió oral i escrita.
• Carta de recomanació (en català, castellà o anglès) d’un/a professor/a de la universitat d’origen de la
persona.

Les sol·licituds s’han d’enviar a la secretària de la NACS, Aurélie Vialette (secretarinacs@gmail.com),
abans de l’1 de setembre de 2020. La NACS comunicarà la decisió sobre la concesió de les beques abans
del 7 de setembre del 2020.

