
Ajut de 350€

Dues beques disponibles: 
si ets estudiant de grau UB, demana les dues!

Beques ofertes per la Universitat de Barcelona
amb finançament per la Fundació Banc

Santander.

bkUB

Beques ofertes per la Generalitat de Catalunya,
acordades per la Comissió de Política Lingüística del

Consell Interuniversitari de Catalunya i l'AGAUR.

PARLA3 - AGAUR

ESTUDIANTS DE GRAU UBESTUDIANTS DE GRAU DE QUALSEVOL
UNIVERSITAT CATALANA

Cursos de certificacióCursos i exàmens de certificació

Fins a 370€Fins a 600€

anglès, alemany,

francès i italià

Beca bkUB
per a estudiants de grau de la Universitat de Barcelona

CURSOS ACREDITATIUS DE NIVELL
Han de ser ANUALS (100h) i
acreditatius de nivell de qualsevol
modalitat
A1, A2, B1, B2.1 o B2 

Modalitat
A

1- Matricula't al curs
2- Supera el curs

3- Demana la beca 
prova final certif. EIM

Ajut de 120€

CURSOS ACREDITATIUS DE NIVELL

Modalitat
B

Informació sobre les beques 
per a l'estudi i certificació de

terceres llengües

1- Matricula't al curs
2- Supera el curs

3- Demana la beca 
prova final certif. EIM

Web bkUBConsulta els terminis, la documentació necessària, 
requisits i tota la informació a:

Estudiants de grau amb una beca Equitat o
una beca de caràcter general per a estudis
postobligatoris concedida el 22-23

CURSOS de COMPETÈNCIES/HABILITATS

Ajut de fins 370€

ANUALS (100h) i acreditatius de
nivell de qualsevol modalitat       
 De l'A1 fins al C1
CURS DE SEGON QUADRIMESTRE
(50h) acreditatiu De l'A1 fins al C1
CURS EXPRÉS acreditatiu d'ANGLÈS
B2 o C1

https://www.eim.ub.edu/ca/beques/
https://www.ub.edu/web/portal/ca/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/ajuts-per-a-estudiar-idiomes/
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/ajuts_espec_bkub/ajuts_espec_eim/01_convocatoria.html
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/ajuts_espec_bkub/ajuts_espec_eim/01_convocatoria.html


Beca Parla3 AGAUR

Modalitat CModalitat B

per a estudiants de grau de qualsevol univeritat catalana

CURSOS
ACREDITATIUS DE

NIVELL

Han de ser
acreditatius de

nivell A2, B1, B2.1 o
B2 (anuals, modulars

2ºpart, exprés o
intensius) en

qualsevol modalitat.

CURSOS ACREDITATIUS DE NIVELL

Estudiants de grau amb una beca Equitat o una
beca de caràcter general per a estudis
postobligatoris concedida el 21-22

Han de ser acreditatius de nivell A2, B1, B2.1 o B2
(anuals, modulars 2ºpart, exprés o intensius) en

qualsevol modalitat.

1- Matricula't a
la prova
2- Supera la
prova 
3- Demana la
beca a Agaur
(Generalitat de
Catalunya)

Modalitat A

EXÀMENS DE
CERTIFICACIÓ

Proves de
certificació EIM B2,
C1 o multinivell si

se superen els
nivells B2 o C1

Ajut de FINS a 600€
(depèn de l'import del curs)

1- Matricula't al
curs
2- Supera el curs

3- Demana la
beca a Agaur
(Generalitat de
Catalunya)

NOMÉS presencialment
Cal presentar el justificant beca Equitat
o beca de caràcter general per a estudis
postobligatoris del 21-22

1- Matricula't al curs amb el descompte de
la beca per avançat

i ja pots anar a classe!

2- SOL·LICITA LA BECA a AGAUR
(Generalitat de Catalunya), i presenta el
JUSTIFICANT de sol·licitud de la beca a
l'EIM en el termini d'UNA SETMANA des de
la data de matriculació al curs de l'EIM

3- RESOLUCIÓ DE LA BECA per part d'AGAUR.
Tot seguit, els estudiants disposaran de 7
dies per fer el pagament de l'import de l'ajut
rebut a l'Escola d'Idiomes Moderns.

4- FORMALITZA el pagament total del curs a
l'EIM de manera presencial. Aquest
pagament s'haurà de fer de forma presencial
i mitjançant targeta bancària. En cas que a
un estudiant se li denegui l'ajuda, disposarà
de 7 dies per pagar l'import sencer del curs.
Si no ho fa, l'EIM el donarà de baixa del
curs.

Ajut de 350€Ajut de 75€

exàmen final certif. EIM

Consulta els terminis, la documentació
necessària, requisits i tota la
informació a:

Web AGAUR

https://www.eim.ub.edu/ca/beques/
https://www.ub.edu/web/portal/ca/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/ajuts-per-a-estudiar-idiomes/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/ajuts-per-a-estudiar-idiomes/

