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BEQUES D’ESTUDIS UNIVERSITARIS (XVII convocatòria) 
 
Beques d’estudis universitaris que atorga la Fundació Jaume Bofill i 
Ferro - Curs 2018-2019 
 
La Fundació Jaume Bofill i Ferro, en memòria del qui fou reconegut crític 
literari, assagista, traductor i una persona profundament enamorada de 
Viladrau, convoca pel curs 2018-2019 cinc beques d’estudis de 1.800 euros 
cada una per a nois i noies que visquin a Viladrau i vulguin estudiar una carrera 
universitària. Cal tenir present que no es poden demanar aquestes beques per 
estudiar una segona carrera universitària -en el cas de sol·licitants ja diplomats 
o llicenciats-, ni tampoc si ja n’han gaudit tres vegades en convocatòries 
anteriors. 
 
Els/les interessats/des poden presentar la seva sol·licitud triplicada per escrit a 
l’Ajuntament de Viladrau abans del dia 20 de novembre de 2017 i acompanyada 
d’un acusament de rebut que segellarà l’Ajuntament. En la sol·licitud cal fer 
constar: nom i cognoms, DNI, domicili, telèfon i email (en cas de tenir-ne), i els 
estudis universitaris que ja cursa o vol cursar el/la sol·licitant, adjuntant còpia 
de l’expedient universitari –si ja està cursant una carrera- o de les notes o 
crèdits del darrer curs i de la selectivitat –si volen iniciar una carrera 
universitària-. 
 
A principis de desembre de 2017 els/les sol·licitants rebran resposta en el cas 
que sigui afirmativa. La comissió que estudiarà les sol·licituds de beca està 
formada pel Rector de la Parròquia de St. Martí de Viladrau, l’Alcaldesa de 
Viladrau i tres membres del Patronat de la Fundació Jaume Bofill i Ferro. 
 
El criteri de selecció es basa en la màxima valoració de les notes presentades, 
la dificultat dels estudis a cursar i la situació socioeconòmica familiar. 
 
El criteri d’atorgament serà la ponderació dels següents criteris: 

 
a) Notes obtingudes el curs anterior: Es considerarà la mitja de batxillerat si 

és primera carrera i les notes obtingudes el curs anterior en cas de 
continuar la carrera universitària, quina mitja serà calculada de la 
manera següent: 
 

- Es multiplica la nota numèrica obtinguda de cada signatura pel    
número de crèdits que li correspongui. 
- Se suma la totalitat dels resultats. 
- Se suma la totalitat de crèdits matriculats. 
- La mitjana matemàtica del curs s’obtindrà dividint la suma dels 
resultats per la suma dels crèdits matriculats.  
 



b) Situació econòmica familiar. 
 

c) Dels estudiants provinents del batxillerat, solament podran gaudir una 
bossa d’estudis aquells aspirants la mitja de batxillerat dels quals sigui 
igual o superior a 6. Respecte als provinents de carrera universitària, 
quina mitja del curs anterior sigui igual o superior a 5. Tanmateix aquest 
límit serà ponderat amb l’altre criteri de la situació econòmica familiar. 

 

 
La comissió podrà demanar als/les sol·licitants els aclariments i documentació 
que cregui oportuns. La quantitat establerta per la beca es lliurarà la meitat per 
tot el mes de desembre d’enguany i l’altra meitat per tot el mes de març de 
2014. Els/les beneficiaris/àries hauran de signar el corresponent rebut de cada 
entrega que obligatòriament retornaran a la Fundació Jaume Bofill i Ferro. 
També hauran de lliurar una còpia de les notes a la finalització del curs. 
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