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DOCUMENT

1.- JOSEP MARIA CASTELLA LIDON (TCAT) (Degà. Facultat d'Humanitats), 18/01/2022 15:03

Vista la convocatòria de data 15 de desembre del 2021, corresponent a 6 beques de
col·laboració amb el programa de Mentoria dels graus en Humanitats i en Estudis Globals de la
Universitat Pompeu Fabra amb una dotació total de 800€ cadascuna.
Atès l’interès de la Facultat d’Humanitats en la promoció de la formació integral dels estudiants
mitjançant la realització d’activitats de mentoria d’escriptura acadèmica en llengua catalana i
castellana i de lectura i escriptura en llengua anglesa.
Atès que aquest programa de mentories ha de tenir una durada total de 120 hores repartides
entre els trimestres lectius gener/març i abril/juny del 2022, i que els pagaments d’aquestes
beques es faran en dos terminis que coincidiran amb la finalització del 2n i 3r trimestre
acadèmic (gener-març i abril-juny 2022).
Vista l’acta de la comissió de selecció dels candidats de data 17 de gener del 2022 formada per
les professores Hélène Rufat, Anna Asián i Carla González, en què es proposen els alumnes
seleccionats segons els criteris publicats en la convocatòria.
HE RESOLT:
Atorgar les 6 beques corresponents al primer i segon termini, gener-març i abril-juny del 2022 i
que corresponen a:
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4 beques de mentoria d’escriptura acadèmica en llengua catalana i castellana, amb una dotació
de 800€ cadascuna als alumnes:
1.2.3.4.-

Milian i Costa, Rosa – Grau en Humanitats
Pamplona Molina, Gerard – Doctorat en Història
Claveria i Boix, Guillem –Grau en Humanitats
Uceda Oliver, Guillem – Màster en Estudis Comparatius en Literatura, Art i Pensament

2 beques de mentoria de lectura i escriptura en llengua anglesa, amb una dotació de 800€
cadascuna als alumnes:
1.- Güera i Duch, Mario –Grau en Humanitats
2.- Vico Soria, Judit – Grau en Global Studies

Josep M. Castellà Lidon
El degà de la Facultat d’Humanitats
Barcelona, 18 de gener del 2022

