



Beques préstec Fundació Privada Joan Boschdel’EscolaUniversitàriaERAMpelGrau
en Comunicació Audiovisual i Multimèdia, Degree in Audiovisual and Multimedia
CommunicationielGrauenArtsEscèniques. 


Convocatòriacurs2022-2023 

1.
Objecteiduració 
1.1.
L’EscolaUniversitàriaERAMconvocalespresentsbequespréstecambl’objecte
específicdepotenciarlaformacióenl’àreadelesartsvisualsiescèniques. 
1.2.
La durada de la beca préstec és pel primer curs(unanylectiu)iambcaràcter
prorrogablepelstrescursossegüents. 
2.
Convocatòria 
2.1.
La convocatòria de les beques préstec 2022-2023 s’obre el dia 2 de maig de
2022amblapublicaciód'aquesta,ifinalitzaeldia3dejunyde2022. 
2.2.
L’ERAMconvocauntotalde4bequespréstecdeformaciópelsGrausenrègim
de concurrència administrativa. L’ERAM es reserva el dret de deixar desertes
algunes beques si els participants no reuneixin els requisits exigitsperoptara
elles. Aquestes beques quedaran sense adjudicar, no tenint l’ERAM cap
obligacióenatorgar-les. 
■ L’ERAMconvoca2bequespréstecpelGrauenComunicacióAudiovisual
iMultimèdia. 
■ L’ERAM convoca 1 beca préstec pel Degree in Audiovisual and
MultimediaCommunication. 
■ L’ERAMconvoca1becapréstecpelGrauenArtsEscèniques 
3.
Dotacióeconòmica 
3.1.
Ladotacióeconòmicaperlesbequespréstecseràd’undescomptealamatrícula
ERAM de 2.500 euros pel Grau en Comunicació Audiovisual iMultimèdiaipel
DegreeinAudiovisualandMultimediaCommunicationide1.750eurospelGrau
enArtsEscèniques,enambdóscasosexceptuantlestaxesdematriculaciódela
UdG. 
3.2.
Aquests imports impliquen el descompte de l’ERAM de l’importdelamatrícula
del primer curs als alumnes que hagin estat escollits mitjançant el procés de
selecció a càrrec de la Direcció de l’Escola (amb la salvaguarda del que
s’estableix en l’últim paràgraf de l’estipulació 7, d’aquestes bases). En aquest
sentit, l’ERAM gestionarà directament els tràmits de matrículaanualbonificada
de l’alumne beneficiaridelabeca.L’alumnenopercebràdirectamentelsdiners
corresponentsal’importdelabecaquelihagiestatassignada. 
3.3.
Pròrroga: La renovació de la beca serà automàticament validada pel següent
any acadèmic si l’alumne becat obté una nota mitjana en el seu expedient de
6,5. 





4.

5.

6.

Requisitsquehandereunirelssol·licitants 
■ Podran sol·licitar la beca préstec aquelles persones que compleixin els
següentsrequisitseconòmicsesmentatsal’annex1 
■ Nacionalitatespanyola 
■ NotadeBatxilleratoCFGSsuperiora7. 

Procésdeselecció,valoracióiresolució 
5.1.
Aquest procés es desenvoluparà en un règim de concurrència competitiva. La
selecció anirà a càrrec de la Direcció de l’ERAM, qui escollirà als candidats
segons puguin acreditar els majors mèrits i capacitats, comprovant-ho amb la
documentaciópresentada. 
5.2.
Lessol·licitudsseranvaloradesd’acordambelssegüentscriterisdevaloracióia
lacorresponentpuntuació: 
■ CertificaciódelanotabatxilleratoCFGS50% 
■ EntrevistapersonalERAM25% 
■ Portfolipersonal25% 
5.3.
LaDirecció,acàrrecdelaselecció,seguimentiinterpretaciócrearàunarelació
ordenada dels candidats beneficiaris en funció de la suma de les puntuacions
obtingudes. 
5.4.
La resolució de les beques préstec concedides es publicarà el 10 de juny de
2022 en la seu electrònicad’ERAM:www.eram.catis’enviaràunacomunicació
personalalespersonesseleccionades.Permésinformació:e
 ram@eram.cat 
5.5.
Dins dels 10 dies hàbils següents a lapublicaciódelaresoluciódeconcessió,
les persones adjudicatàries hauran d’acceptar la beca préstec mitjançant
document exprés i per escrit, així com totes les obligacions que se'n deriven
d’aquestaconvocatòria,delessevesbasesreguladoresidelesnormespròpies
del’ERAM. 
Formaiterminidepresentaciódesol·licituds 
6.1.
Els candidats hauran de presentar la seva sol·licitud online a l’adreça
https://www.eram.cat/solicitud-beca/dinselperíodecomprèsentreel2demaigi
elde3dejuny2022. 
6.2.
Lasol·licitudhad’incloureelPortfolidelsol·licitantdelabeca.Ésimprescindible
que tots els continguts del Portfoli siguin treballs originals creats pel mateix
alumne. 
ElPortfoliésundossierquereuneixlesidees,elsprojectes,lesobresielsexercicisfetsperl’alumnequeaquest
consideraquerepresentenlasevacreativitatiqueexpressaelsseusinteressos,lessevesexperiències,lesseves
capacitats i el seu talent en qualsevolàmbitrelacionatambl’àmbitdelesartsvisualsilesartsescèniques.Pot
incloure document de tota mena, com tècnic, social, humanístic, etc., i en qualsevol format (vídeo, fotografia,
disseny,composiciómusical,etc.) 









7.
Obligacionsdel’adjudicatari. 

Sónobligacionsdelespersonesadjudicatàriesdelesbequespréstec 

7.1.
Complirelrègimdeformaciódelplad’estudis,seguintlesindicacionsdeltutor/a
assignatidelaplantilladocentestipuladaperERAM. 
7.2.
Complirlesnormesalvoltantdel’assistència,elsbeneficiarisescomprometena
cursar els estudis de forma presencial, amb el requisit de complir ambel90%
d’assistènciaaclasse. 
7.3.
Estaralcorrentdelessevesobligacionstributàries. 
7.4.
Complir amb caràcter general amb les normes aplicables en tant que alumne
d’ERAM. 
7.5.
L’alumne adquireix el compromís deretornarlabecapréstecapartirdel’anya
comptar des del moment en què presenta el TFG (Treball Final de Grau).Per
exemple,sieslliuraelTFGelsetembredel2025,elbecathauràdecomençara
retornar la beca préstec el setembre del 2026. L’import a retornarseràde100
euros/mensuals durant 8 anys i4mesospelsbecatsdelGrauenComunicació
Audiovisual i Multimèdia i de 70 euros/mensuals durant 8 anys i 4mesospels
becats del Grau en Arts Escèniques. Aquests imports aniran íntegrament a la
Fundació Privada Joan Bosch i serviran per finançar la beca préstec defuturs
estudiants. 

Estudi 

Quantitattotalaretornar 

Quantitatmensual
aretornar 

Termini 

GrauenComunicacióAudiovisualiMultimèdia 

2500euros x4cursos=10000
euros 

100euros 

8anysi4mesos 

GrauenArtsEscèniques 

1750eurosx4cursos =7000euros 

70euros 

8anysi4mesos 


7.6.

8.

Sol·licitar les beques de caràcter general i de mobilitat que el Ministeri
d'Educació,CulturaiEsportsconvocaoenunfuturbequessimilars.Esdemana
a l’estudiant beneficiari de la beca préstec l'acreditació de la presentaciódela
sol·licitud de la beca del Ministeri, així com document de la concessió o no
d’aquesta. 

Políticadeprivacitatiprotecciódedades 
8.1.
L’Escola Universitària ERAM compleix la legislació vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal i té el compromís de confidencialitat
sobre qualsevol dada aportada. Les dades personals que facin referència als
sol·licitantsdelesbequespréstecqueestiguininclosesendocumentsreferents
a aquestes beques préstec, s’incorporaran a la base de dades de l’ERAM.





9.

Aquestes dades s’utilitzaran per facilitar als sol·licitants els serveis que utilitza
l’ERAMperlaconvocatòria,concessióigestiódelesbequespréstec. 
8.2.
Les dades personals que proporcionin els candidats hauran de serverídiques,
completesiactualitzades. 

Altresreserves 
9.1.
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
criterisidecisionsquel’ERAMpotferdavantqualsevoldubtedelainterpretació
sobreelsrequisitsicondicionsaquíanunciades. 
9.2.
Elsol·licitantacceptadeformaexpressalaplenavalidesadelsregistres,mitjans
electrònics i telemàtics gestionats per ERAM com a prova vàlida davant
eventuals reclamacions relacionades a la sol·licitud, selecció, concessió,
denegacióiúsdelesbequespréstec.
9.3.
L’ERAMesreservaeldretd’anul·laraquestaconvocatòria,ocanviaralgunesde
lessevescondicionssipercausestècniquesodequalsevolaltraíndolealienes
a la seva voluntat, no pogués complir amb el normal desenvolupament de la
mateixasegonselqueestipulenlespresentsbases. 
9.4.
Igualment, l’ERAM podrà declarar nul·la la present convocatòria si detecta
irregularitatsenlesdadesidentificativesdelscandidats. 
9.5.
L’ERAMdescartaràaquellessol·licitudsquesiguinabusivesofraudulentes. 


EscolaUniversitàriaERAM 




























Annex1 

REQUISITSDECARÀCTERECONÒMICI/ODEVULNERABILITATSOCIOECONÒMICA 

AcontinuaciódetallemelllindarderendafamiliarperapoderoptaralespresentsBeques: 

A)Tramsderendafamiliar,d'acordambelnombredemembres: 

1membre:24.089,00€€ 
2membres:32.697,00€ 
3membres:38.831,00€ 
4membres:43.402,00€ 
5membres:46.853,00 € 
6membres:50.267,00 € 
7membres:53.665,00€ 


Percomprovarelcomplimentd’aquestsrequisits,elcandidathauràdepresentar: 

Larendafamiliarquehauràd’inclourelainformaciórelativaalsdosprogenitors(encas
d’existir),independentmentdelseuestatcivil. 
Perdemostrarelrequisitderendafamiliar,s’hauràdepresentarl'últimaDeclaraciódeRenda
presentadaaHisenda,lacorresponenta2020. 


Excepcionalment,estindràenconsideraciólessol·licitudsquenocompleixineltramderenda
familiarsihanestatenunasituaciódevulnerabilitatsocioeconòmicaaconseqüènciadela
pandèmia.Enaquestcaselcandidatenshohauràd’informarperemailae
 ram@eram.cat
abansd’enviarlasol·licitudihohauràd’acreditaral’entrevistapersonal. 












