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PROGRAMA D’AJUTS PER A ESTUDIANTAT DEL
MÀSTER EN ENSENYAMENT DE L’ESPANYOL/CATALÀ PER A IMMIGRANTS
CURS 2019/2020

La Facultat de Lletres considera important que l’alumnat graduat pugui continuar formant-se en
els estudis de postgrau. Per aquesta raó dona suport a la iniciativa de les coordinadores i l’equip
docent del Màster en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants de convocar ajuts amb
la finalitat de promoure la incorporació d’estudiants a aquesta titulació.
Article 1. Finalitat
El Màster en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants convoca el Programa d’ajuts per
a estudiants de màster per afavorir la incorporació a aquesta titulació.
Aquests ajuts pretenen contribuir a sufragar una part de l’import de la matrícula del màster.
Article 2. Objectiu
L’objectiu del present programa és atorgar ajuts a estudiantat que es matriculi al Màster en
Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants durant el curs 2019/2020
Article 3. Import
S’atorgaran 3 beques de 1.000€ cascuna finançades amb la dotació pressupostària que gestiona
el Màster en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants.
Article 4. Persones destinatàries
Pot beneficiar-se d’aquests ajuts l’estudiantat de nou accés que s’hagi matriculat dels 60 crèdits
del Màster en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants en el curs 2019/2020.
L’estudiantat que hagi cursat prèviament un altre màster no tindrà opció a aquests ajuts llevat 1)
que el màster prèviament cursat sigui el de Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes en les especialitats de Llengua i literatura
castellana, Llengua i literatura catalana o Llengües estrangeres; i 2) que cap altre/a estudiant/a
que acompleixi els requisits hagi presentat la documentació o hagi acceptat l’ajut.
Article 5. Forma de pagament
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària de 1000€ durant el segon
quadrimestre del curs 2019/2020, sempre i quan l’estudiant/a hagi superat tots els crèdits del
primer quadrimestre i estigui al corrent dels seus pagaments.
Aquests ajuts estaran subjectes, si escau, a les retencions previstes en la legislació fiscal vigent.
Article 6. Sol·licituds i data de presentació
La sol·licitud (ANNEX 1) s’haurà de lliurar per via telemàtica a academic@lletres.udl.cat abans
de l’1 de desembre de 2019. La documentació exigida es podrà lliurar també telemàticament en
aquest termini, però els documents originals (o còpies compulsades) hauran de ser remesos a la
Secretaria de la Facultat de Lletres com a màxim el 14 de desembre de 2019 amb un sobre on
aparegui el segell de Correus amb la data de enviament.
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L’adreça pels enviaments per correu postal (preferiblement certificat) és la següent:
Facultat de Lletres
Universitat de Lleida
Plaza Víctor Siurana, 1
25003 LLEIDA
Article 7. Documentació
La documentació exigida és:
1. Expedient acadèmic de la titulació universitària amb que s’accedeix al màster (no caldrà
si ha estat lliurat a la secretaria de la Facultat de Lletres en el procés de preinscripció i
matrícula). En el cas que l’estudiant/a hagi cursat prèviament un altre màster,
l’expedient acadèmic d’aquest màster.
2. Qualsevol document oficial que acrediti la renda personal i familiar del / de la sol·licitant
de l’ajut (original o còpia compulsada).
3. Qualsevol document oficial que acrediti la situació d’atur de la persona sol·licitant i/o
del/de la responsable de la unitat familiar, si escau.
Es denegarà tota sol·licitud que no compleixi els requisits establerts en aquesta convocatòria.
Article 8. Criteris de selecció
Les sol·licituds presentades s’avaluaran en funció de criteris acadèmics i econòmics, tenint en
compte la nota final de l’expedient (fins a 12 punts), la renda personal i familiar (fins a 4 punts) i
l’eventual situació d’atur de la persona sol·licitant i del nucli familiar (fins a 2 punts).
Per a les titulacions estrangeres, la nota final es calcularà tenint en compte les equivalències del
MECD.
(https://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha/203615/AnexoII-equivalencias.pdf
https://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha/203615/Anexo-II.pdf
Per a les rendes estrangeres, es tindrà en compte el PIB per càpita del país d’origen (si no
resideix habitualment a Espanya)
Article 9. Resolució
L’avaluació de les sol·licituds d’aquests ajuts és competència de la Comissió d’Estudis del Màster,
la qual elevarà la proposta de resolució a la degana de la Facultat, a qui correspondrà resoldre la
convocatòria.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar un recurs d’alçada davant del rector en el termini d’1 mes a comptar des de
l’endemà de la publicació de la resolució.
Article 10. Acceptació de l’ajut
L’estudiantat seleccionat haurà de lliurar a la Secretaria de la Facultat de Lletres el document
d’acceptació de l’ajut (ANNEX 2) degudament signat.
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Article 11. Renúncia
La renúncia a un ajut concedit s’ha de fer mitjançant un escrit motivat adreçat a la Comissió
d’Estudis del Màster i lliurat a la Secretaria de la Facultat de Lletres per via telemàtica
(academic@lletres.udl.cat) o per correu postal a l’adreça indicada a l’article 6.
Article 12. Incompliment
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria en la
seva totalitat. En cas d’incompliment d’alguna de les bases, la persona beneficiària haurà de
retornar l’import de l’ajut i se li exigirà l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de l’ajut fins a la data que s’acordi el reintegrament, tal com estableix l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Article 13. Incompatibilitats
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut procedent de fons propis de la UdL,
amb la beca de col·laboració en departaments del MECD i amb altres beques d’institucions
públiques o privades obtingudes del país d’origen de la persona sol·licitant corresponent al
mateix període acadèmic.
Article 14. Publicitat
La publicació de la convocatòria així com la resolució final es publicaran a la web del Màster en
Ensenyament de l’Espanyol/Català per a Immigrants (http://www.master-ele-o-cleimmigrants.udl.cat/ca/index.html),
a
la
web
de
la
Facultat
de
Lletres
(http://www.lletres.udl.cat/ca/),al tauler d’anuncis de la Facultat i a l’E-Tauler de la Seu
Electrònica de la Universitat de Lleida.
Article 15. Incidències
La Comissió d’Estudis del Màster pot dictar totes les normes complementàries que siguin
necessàries per al normal desenvolupament del procediment i té atribuïda la potestat
d’interpretació de les bases davant d’eventuals dubtes que puguin sorgir sobre l’abast o
significat d’algun dels seus articles. Aquesta comissió pot resoldre qualsevol altra qüestió o
incidència que es pugui produir en el desenvolupament d’aquesta convocatòria.
Article 16. Recursos
Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, i
independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos
mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució que posi fi a la via
administrativa, tal com disposen els art. 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran optar per interposar contra aquest acord un
recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant del Consell de Govern, En aquest cas, no es
podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaigui
resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el que disposen els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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