
 
 
 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L'OBTENCIÓ  
DE L’ACREDITACIÓ DEL NIVELL C1-C2 EN LLENGUA ANGLESA (MCER) 
 
ANY ACADÈMIC 2019-20 
 
BASES 
 
1. Objecte i finançament. 
 
Aquesta convocatòria té com a objectiu el finançament parcial de les despeses 
derivades de la inscripció de la prova per a l’obtenció de l’acreditació de nivell C1-C2 
en llengua anglesa (MECR) dels estudiants matriculats al Grau d’Estudis Anglesos de 
la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB.  
  
L’acreditació es pot obtenir mitjançant la realització de l’examen APTIS nivell C1-C2 
del British Council. Els alumnes dels estudis esmentats que hagin obtingut 
l’acreditació oficial d’aquest nivell en el primer semestre del curs 2019-20 per altres 
vies també poden participar en aquesta convocatòria.  
 
Els ajuts econòmics es finançaran a càrrec del pressupost de la Facultat de Filosofia i 
Lletres. 
 
2. Persones destinatàries. 
 
Es poden presentar a aquesta convocatòria tots els alumnes del Grau d’Estudis 
Anglesos de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB que compleixin els requisits. Els 
beneficiaris dels ajuts seran els alumnes que hagin obtingut l’acreditació esmentada. 
 
3. Nombre i dotació dels ajuts. 
 
Es concedirà un màxim de 20 ajuts, a raó de 53 € per sol·licitud, en concepte de 
finançament parcial de la matrícula per a l’acreditació de nivell C1-C2. 
 
A més de la realització de la prova de nivell, l’obtenció d’aquest ajut inclou la 
possibilitat d’assistir a una de les edicions de 12h de preparació per la superació de la 
prova en grups reduïts, que anirà a càrrec del British Council.  
 
4. Requisits. 

 
o Estar matriculat al Grau d’Estudis Anglesos de la UIB durant el curs 2019- 20. 
o Haver superat l’assignatura de codi 21823 ‘English Language VII’ del Grau 

d’Estudis Anglesos, o estar-hi matriculat durant el curs 2019-20.  
 

 



5. Criteris per a la concessió dels ajuts. 
 

Els ajuts es concediran d’acord amb l’ordre de prelació fitxat per la mitjana 
competitiva de l’expedient acadèmic (Acord executiu 11222/2014, de 16 de desembre 
de 2014, pel qual s'aprova un sistema de càlcul de la mitjana que permet comparar 
expedients d'alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics 
competitius. FOU núm. 410, de 23 de gener) i serà criteri preferent estar matriculat a 
quart curs d’Estudis Anglesos. 
 
6. Documentació. 
 
S’han de presentar, a l’àrea de suport administratiu de la Secretaria de l’edifici Ramon 
Llull: 

- La sol·licitud1 degudament formalitzada i signada, dirigida al degà de la 
Facultat de Filosofia i Lletres.  

- Fotocòpia del DNI en vigor. 
- Full de dades personals i bancàries. 

 
6. Termini. 
 
Fins al dia 15 de novembre de 2019.  
 
La realització de les proves es durà a terme el mes de desembre de 2019.  
 
7. Comissió de selecció i procediments. 
 
La comissió de selecció de les ajudes estarà formada pels membres del Consell 
Deganal de la  Facultat  de  Filosofia  i  Lletres.  Les resolucions es comunicaran als 
sol·licitants, que tendran dret a interposar recurs segons la legislació vigent, i seran 
publicades a la pàgina web de la Facultat. 
 
8. Acceptació de les bases. 
 
La participació en aquesta convocatòria suposa que se n’accepten totes les bases. 
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 http://estudis.uib.cat/digitalAssets/326/326664_instancia_general_-intact2.pdf 


