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CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE 
L’APRENENTATGE EN ANGLÉS I EL PERFECCIONAMENT DE LA 
LLENGUA ANGLESA 
 
Amb la finalitat de donar compliment a la voluntat del senyor Joan Riera Gubau, 
la Fundació per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès, 
efectua amb càrrec als rendiments del fons especial Joan Riera Gubau 
convocatòria pública per a la concessió de beques entre els estudiants i les 
estudiants de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva, per a la 
promoció de l’aprenentatge i el perfeccionament de la llengua anglesa. 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria pública , competitiva i en règim de lliure 
concurrència és la concessió de beques entre l’alumnat de Santa Coloma de 
Farners i de la comarca de la Selva, per a la promoció de l’aprenentatge i el 
perfeccionament de la llengua anglesa en centres, institucions i universitats a 
Catalunya, Regne Unit o Irlanda, els Estats Units o el Canadà i per a estudis de 
grau i postgrau  universitaris  en institucions i universitats dels Estats Units, tot 
respectant les quotes de reserva d’un 50% de les beques en favor de persones 
residents al municipi de Santa Coloma de Farners.  
 
De manera excepcional en la convocatòria 2022, les beques de les modalitats 
“C” i “D” sols es concediran  únicament a diplomats i graduats de Santa Coloma 
de Farners. 
 
Per a facilitar l’accés a les beques els sol·licitants no  residents a Santa Coloma 
de Farners sols podran ser beneficiaris de dues beques, una quan siguin 
estudiants d’ESO i una quan siguin estudiants d’ensenyaments postobligatoris. 
 
 
2. Regles per les quals es regula aquest procediment selectiu 
 
La concessió de les beques es regirà pel que es disposa a les bases generals a 
través de les quals es regulen les convocatòries que varen ser aprovades pel 
Patronat, d’ara endavant les bases, i que estan publicades en la pàgina web 
següent: www.fundaciorieragubau.cat, així com pel que es disposa en la 
present convocatòria. 
 
3. Modalitats de beca 
 
Les beques que es convoquen per a aquesta anualitat son:  
 
Modalitat A: 
 

- Fins a 150.000 € per a estades d’estiu per a l’aprenentatge i 
reforç de la llengua anglesa a Catalunya, Regne Unit o 
Irlanda, els Estats Units o el Canadà. 

- Un 60-65% part les beques correspondrà a estades amb una 
durada mínima de dues setmanes per a estudiants de 
secundària de 2n. cicle d’ESO i l’altre 35-40% a beques amb 
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una durada mínima de quatre setmanes per a estudiants 
d’ensenyaments post-obligatoris 

- Les esmentades beques es destinen a finançar el 
perfeccionament de la llengua anglesa en una institució 
educativa  dels Estats Units, Gran Bretanya, Irlanda o 
Catalunya. 

- Les destinacions seran les ofertades per la mateixa Fundació 
i s’adjudicaran per estricte ordre de puntuació obtinguda pels 
sol·licitants. 

 
Modalitat C :  
 

- 1 beca , per a estudiants de Santa Coloma de Farners, per a 
cursar un curs de grau universitari – primer cicle universitari-  
en llengua anglesa als Estats Units en qualsevol disciplina 
acadèmica, incloses la música i les arts plàstiques, 
dramàtiques i visuals. 

- L’import màxim unitari per beca serà de 35.000 euros per 
curs. 

 
Modalitat D :  
 

- 1 beca, per a estudiants de Santa Coloma de Farners,  per 
cursar estudis de màster – segon cicle d’estudis 
universitaris- en llengua anglesa als Estats Units en 
qualsevol disciplina acadèmica, incloses la música i les arts 
plàstiques, dramàtiques i visuals.  S’admeten altres estudis 
de postgrau universitari (diploma, certificat, pràctiques 
universitàries...) prèvia justificació argumentada del 
sol·licitant, que haurà de valorar i aprovar la Fundació. 

- L’import màxim unitari per beca serà de 35.000 euros. 
 
 
Les despeses que es financin són les previstes en l’apartat 5.1 de la base 
cinquena de les bases.  
 
4. Finançament 
 
El finançament de les beques es farà amb càrrec al pressupost de la Fundació  
per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès i en concret amb 
càrrec als rendiments del fons especial Joan Riera Gubau. 
 
5. Durada de la beca i període de gaudiment 
 
Les beques de la modalitat A es gaudiran en els períodes proposats en les 
estades que ofereix la Fundació. 
 
La durada mínima de les estades per a la modalitat A serà de dues setmanes, 
per a les persones beneficiàries de la franja de segon cicle d’ESO i de tres o 
quatre setmanes per a persones beneficiàries de la franja d’ensenyaments 
postobligatoris. 
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Per a la resta de modalitats la durada s’establirà segons el calendari del curs o 
postgrau. 
 
Els beneficiaris de les beques de les modalitats C i D, hauran d’iniciar els 
estudis pels quals han obtingut la beca abans de dos anys comptats des de la 
data en que es resol la convocatòria.  
 
6. Sol·licituds i documentació complementària 
 

6.1. Els models de sol·licituds en format PDF auto-editable s’han de 
descarregar a la  web de la Fundació:   
www.fundaciorieragubau.cat. 
 

Les sol·licituds es podran lliurar: 

PRESENCIALMENT 

A la seu de la Fundació (c/Sant Sebastià,83 de Santa Coloma de Farners) en els horaris 

d’atenció al públic. 

TELEMÀTICAMENT 

1. Descarregar i omplir el formulari en PDF editable. 

2. Fotografiar o escanejar els documents que heu de presentar (DNI de l’alumne, 

certificats municipals de convivència  i històric de residència, certificat del curs que 

s’està realitzant i certificat de qualificacions acadèmiques  del curs anterior) 

3. Enviar-ho tot al correu de la Fundació info@fundaciorieragubau.cat 

MOLT IMPORTANT: els  documents s’han de poder  adjuntar i obrir en un correu 

electrònic ordinari, sense que a causa de la seva mida es comprimeixin i s’enviïn com a 

Google Drive o altres servidors que pengin  al núvol i necessitin autoritzacions per a ser 

descarregats. Comproveu que el total dels arxius tinguin una mida inferior a 25 MB. 

 
7. Termini per a la presentació de les sol·licituds 
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la 
publicació de la convocatòria, i finalitza els dies: 
 

a) 6 d’abril de 2023 , per a la modalitat A . 
b) 26 de maig de 2023, per a la resta de modalitats 

 
La presentació es farà en els llocs a què es refereix l’apartat 6.2 d’aquesta 
convocatòria. 
 
8. Resolució de la convocatòria 
 

http://www.fundaciorieragubau.cat/
mailto:info@fundaciorieragubau.cat
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a) La resolució de la convocatòria la portarà a terme l’òrgan previst en 
l’escriptura de constitució del fons Joan Riera Gubau i d’acord amb el 
que disposen les bases de les convocatòries aprovades pel Patronat. 

 
b) A les persones que hagin estat seleccionades se’ls notificarà 

personalment la concessió de la beca, sens perjudici que abans de 
rebre-la ho puguin consultar en la Seu de la Fundació a Santa Coloma 
de Farners. 
 

c) Ens nois i noies que l’any 2021 van obtenir una beca i van anar a 
campaments de Catalunya poden repetir la sol·licitud en el mateix cicle. 
 

d) Les destinacions adjudicades en la modalitat “A” de beques poden variar 
a causa de la situació del COVID o altres causes de força major, tant en 
dates com en països i llocs de destí. Aquesta modificació podrà ser 
informades en el darrer moment, en funció de la situació de la pandèmia, 
i serà inapel·lable. 
 

e) La concessió de les beques i el seu gaudiment restaran condicionats a 
les normes (vacunacions, visats, etc...) , obligacions, impediments, 
calendaris i altres eventualitats imposades per la situació econòmica, 
sanitària o geopolítica del moment, ja sigui per les autoritats 
governamentals o per tercers que siguin responsables de la gestió del 
servei de les beques en el nostre país o en els països de destinació.  
 

  
9.   Pagament i bestretes 
 
El pagament de les beques de les modalitats C i D  es realitzarà en dues 
anualitats diferents, amb possibilitat d’ajustar-los en funció de les necessitats 
que acreditin els becats: 
 
a) Un primer pagament de fins el 90% de l’import de la beca en el moment 

d’iniciar el curs. 
 

b) Un  segon pagament optatiu i un, per la resta i fins l’import justificat, una  
vegada s’hagi finalitzat el curs. 

 
10. Retencions a efectes de l’IRPF 
  
La Fundació aplicarà , si és el cas, la retenció que correspongui en concepte 
d’IRPF, aplicant el que determini la llei d’aquest impost. 
 
11. Informació sobre la convocatòria 
 
Es podrà sol·licitar informació sobre la convocatòria en l’adreça electrònica 
següent: info@fundaciorieragubau.cat 
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