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Beca Temporada Alta per als estudis del Grau en Arts escèniques de l’Escola Universitària ERAM 
 
Convocatòria curs 2021-2022 
 
 

1. Objecte i duració 
1. L’Escola Universitària ERAM i Bitò Produccions (empresa organitzadora del Festival 

Temporada Alta) convoquen la següent beca amb l’objecte específic de potenciar la 
formació en l’àrea de les arts escèniques. 

2. La durada de la beca és per el primer curs (un any lectiu).  
3. L’acceptació de la beca comporta una contraprestació horària per part de l’alumne en forma 

de col·laboració a Bitò Produccions (els termes d’aquesta contraprestació estan detallats en 
l’apartat de requisits). 
 

2. Convocatòria 
1. La convocatòria de les beques préstec 2021-2022 s’obre el dia 10 de maig de 2021 amb la 

publicació de la mateixa, i finalitza el dia 7 de juny de 2021. 
2. L’ERAM i Bitò  Produccions convoquen 1 beca per al Grau en Arts Escèniques en règim de 

concurrència administrativa. L’ERAM i Bitò Produccions es reserven el dret de deixar 
deserta la beca si els participants no reuneixen els requisits exigits per optar a ella. Aquesta 
beca quedarà sense adjudicar, no tenint l’ERAM ni Bitò Produccions cap obligació en 
atorgar-la.  
 

3. Dotació econòmica 
1. La dotació econòmica per la beca es correspon a un descompte de la meitat de l’import de la 

matrícula (2850 € el curs 2021/2022), exceptuant les taxes de matriculació de la UdG. 
2. L’alumne no percebrà en cap cas directament els diners corresponents a l’import de la beca 

que li hagi estat assignada. 
 

4.  Requisits que han de reunir els sol·licitants 
1. Podran sol·licitar la beca préstec aquelles persones que compleixin els següents requisits 

econòmics esmentats a l’annex 1 
2. Nacionalitat espanyola 
3. Nota de Batxillerat o CFGS superior a 7. 

 
5.  Procés de selecció, valoració i resolució 

1. Aquest procés es desenvoluparà en un règim de concurrència competitiva. La selecció anirà 
a càrrec de la Direcció de Bitò Produccions i de la direcció de l’ERAM, qui escollirà al 
candidat segons pugui acreditar els majors mèrits i capacitats, comprovats amb la 
documentació presentada per els mateixos. 

2. Les sol·licituds seran valorades d’acord amb els següents criteris de valoració i a la 
corresponent puntuació: 

§ Certificació de la nota batxillerat o CFGS 35% 
§ Entrevista personal i Bitò produccions ERAM 35% 
§ Portfoli personal 30% 

3. La Direcció, a càrrec de la selecció, seguiment i interpretació crearà una relació ordenada 
dels candidats beneficiaris en funció de la suma de les puntuacions obtingudes. 

4. La resolució de les beques préstec concedides es publicarà el 14 de Juny de 2021 en la seu 
electrònica de ERAM : www.eram.cat i s’enviarà una comunicació personal a les persones 
seleccionades. Per més informació: eram@eram.cat  

5. Dins dels 10 dies hàbils següents a la publicació de la resolució de concessió, les persones 
adjudicatàries hauran d’acceptar la beca mitjançant document exprés i per escrit, així com 
totes les obligacions que se'n deriven d’aquesta convocatòria, de les seves bases 
reguladores i de les normes pròpies de l’ERAM. 
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6.  Forma i termini de presentació de sol·licituds 

1. Els candidats hauran de presentar la seva sol·licitud online a l’adreça 
https://www.eram.cat/solicitud-beca/ dins el període comprès entre el 10 de maig i el de 7 
de juny 2021 

2. La sol·licitud ha d’incloure el Portfoli del sol·licitant de la beca. És imprescindible que tots 
els continguts del Portfoli siguin treballs originals creats pel propi alumne, o bé treballs en 
els quals l’alumne ha participat, com per exemple participacions en posades en escena com 
a intèrpret, director, dramaturg, escenògraf o qualsevol altra ofici de les arts escèniques. 
El Portfoli és un dossier que reuneix les idees, els projectes, les obres i els exercicis fets per 
l’alumne que aquest considera que representen la seva creativitat i que expressa els seus 
interessos, les seves experiències, les seves capacitats i el seu talent en qualsevol àmbit 
relacionat amb les arts escèniques. Pot incloure document de tots tipus, com tècnic, social, 
humanístic, etc., i en qualsevol format (vídeo, fotografia, disseny, composició musical, o a 
l’espai virtual, etc.) 

 
7.  Obligacions de l'adjudicatari.  

 
Són obligacions de les persones adjudicatàries de les beques; 
 
 

1. Complir el règim de formació del pla d’estudis, seguint les indicacions del tutor/a assignat i 
de la plantilla docent estipulada per ERAM. 

2. Complir les normes al voltant de l’assistència, els beneficiaris es comprometen a cursar els 
estudis de forma presencial, amb el requisit de complir amb el 90% d’assistència a classe. 

3. Complir les normes de la participació en les tasques de formació així com les tasques de 
recolzament que li siguin assignades en els diferents departaments de l’ERAM. 

4. Col·laborar en els diferents projectes gestionats des de Bitò Produccions, empresa gestora 
del Festival Temporada Alta. El nombre d'hores de col·laboració serà determinat per Bitò 
produccions i es repartiran al llarg del curs (10 mesos) en funció de les necessitats 
organitzatives i laborals de Bitò Produccions. Bitò Produccions respectarà en la mesura del 
possible les exigències del calendari acadèmic de l'estudiant del Grau d'Arts Escèniques de 
la Universitat de Girona impartit per l'ERAM. 

5. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries. 
6. Complir amb caràcter general amb les normes aplicables en tant que alumne de ERAM. 
7. En la seva qualitat de becaris se’ls exigirà als beneficiaris la col·laboració en tasques de 

recolzament de gestió acadèmica, específicament de promoció dels estudis, esdeveniments 
i tasques administratives. 

8. Sol·licitar les beques de caràcter general i de mobilitat que el Ministeri d'educació, cultura i 
esports convoca o en un futur beques similars. Es demanarà a l’estudiant beneficiari de la 
beca acreditació de la presentació de la sol·licitud de la beca del Ministeri, així com 
document de la concessió o no d’aquesta.  
 

8.  Política de privacitat i protecció de dades 
1. L’Escola Universitària ERAM i Bitò Produccions compleixen la legislació vigent en matèria 

de protecció de dades de caràcter personal i tenen el compromís de confidencialitat sobre 
qualsevol dada aportada. Les dades personals que facin referència als sol·licitants de les 
beques préstec que estiguin incloses en documents referents a aquestes beques préstec 
s’incorporaran a la base de dades de l’ERAM. Aquestes dades s’utilitzaran per facilitar als 
sol·licitants els serveis que utilitza l’ERAM per la convocatòria, concessió i gestió de les 
beques préstec. 

2. Les dades personals que proporcionin els candidats hauran de ser verídiques, completes i 
actualitzades. 
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9.  Altres reserves 
1. La presentació d’una sol·licitud per aquestes beques préstec suposa, per part del sol·licitant 

l’acceptació expressa tant de les bases reguladores com dels criteris i decisions que l’ERAM 
i Bitò Produccions poden fer davant qualsevol dubte de la interpretació sobre els requisits i 
condicions aquí anunciades. 

2. El sol·licitant accepta de forma expressa la plena validesa dels registres, mitjans electrònics 
i telemàtics gestionats per ERAM i Bitò Produccions com a prova vàlida davant eventuals 
reclamacions relacionades a la sol·licitud, selecció, concessió, denegació i us de les beques 
préstec. 

3. L’ERAM i Bitò Produccions es reserven el dret d’anul·lar aquesta convocatòria, o canviar 
algunes de les seves condicions si per causes tècniques o de qualsevol altre índole alienes a 
la seva voluntat no poguessin complir amb el normal desenvolupament de la mateixa segons 
el que estipulen les presents bases. 

4. Igualment l’ERAM i Bitò Produccions podran declarar nul·la la present convocatòria si 
detecten irregularitats en les dades identificatives dels candidats. 

5. L’ERAM i Bitò Produccions descartaran aquelles sol·licituds que siguin abusives o 
fraudulentes. 

 
Escola Universitària ERAM i Bitò Produccions 
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ANNEX 1 
 
REQUISITS DE CARÀCTER ECONÒMIC I/O DE VULNERABILITAT SOCIOECONÒMICA  
 
A continuació detallem el llindar de renda familiar per a poder optar a les presents Beques: 
 
A) Trams de renda familiar, en base al nombre de membres: 
 
1 membre: 24.089,00 € €  
2 membres: 32.697,00 € 
3 membres: 38.831,00 €  
4 membres: 43.402,00 €  
5 membres: 46.853,00  €  
6 membres: 50.267,00  € 
7 membres: 53.665,00 € 
 

Per comprovar el compliment d’aquests requisits, el candidat haurà de presentar: 
 
La renda familiar que haurà d’incloure la informació relativa als dos progenitors (en cas d’existir), 
independentment del seu estat civil.  
Per demostrar el requisit de renda familiar, s’haurà de presentar la última Declaració de Renda presentada a 
Hisenda, la corresponent a 2019. 
 

Excepcionalment es tindrà en consideració les sol·licituds que no compleixin el tram de renda familiar si han 
estat en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica com a conseqüència de la pandèmia. En aquest cas el 
candidat ens ho haurà d’informar per email a eram@eram.cat abans d’enviar la sol·licitud i ho haurà 
d’acreditar a l’entrevista personal. 

 
 


