
Convocatòria de 2 beques per al Postgrau de Creació en
Arts de Carrer 2017 de FiraTàrrega

Amb   motiu  de  la  realització  del  Postgrau  de  Creació  en  Arts  de  Carrer  2017,
organitzat  per  FiraTàrrega  i  la  Universitat  de  Lleida,  l'Institut  d'Estudis  Baleàrics,
organisme del  Govern  de  les  Illes  Balears  per  a  la  promoció  exterior  de  la  cultura,
presenta 2 beques de formació.

Pot  accedir  a  aquest  programa  qualsevol  persona  amb  residència  administrativa
acreditada a les Illes Balears.

El Postgrau de Creació en Arts de Carrer és una iniciativa pedagògica pionera en l'àmbit
internacional, que té la finalitat de formar professionals de la creació a l'espai públic. És
un  títol  de la  Universitat  de  Lleida i  té  un caràcter  marcadament  professionalitzador.
Consta  de  36  crèdits  ECTS que  s'estructuren  en  classes  teòriques  i  pràctiques  (30
ECTS) i elaboració i defensa d'un treball final de Postgrau (6 ECTS).  

Durada del Postgrau i requisits acadèmics

El Postgrau es desenvolupa entre el 27 de febrer i  el 21 de juny de 2017 a Tàrrega
(Lleida). Per cursar-lo i obtenir el títol de Postgrau cal disposar de titulació universitària
prèvia.

Programa de beques

L'Institut d'Estudis Baleàrics, d'acord amb FiraTàrrega, atorgarà 2 beques, que cobreixen
el 50% del cost de la matrícula, en el benentès que aquest ja conté en base a l’acord una
rebaixa del 20% sobre el preu oficial (Preu oficial: 2.300 EUR Preu acordat: 1.840 EUR
Import que ha d'abonar l'alumne: 920 EUR)

Allotjament 

L'organització del Postgrau pot facilitar als alumnes becats que ho desitgin la gestió de
l'allotjament en un pis compartit. En qualsevol cas, el finançament de l'allotjament anirà a
càrrec de l'alumne interessat.

Selecció dels becats

La  selecció  dels  becats  es  realitzarà  a  través  de  la  valoració  del  curriculum vitae  i
l'expedient acadèmic dels candidats.

Inscripció

Les persones interessades a accedir a les beques han d'enviar una carta de motivació
amb el seu curriculum vitae per correu electrònic a formacio@firatarrega.com fins al 31
de gener de 2017. 

Més informació sobre el Postgrau de Creació en Arts de Carrer a 

www.firatarrega.com // formacio@firatarrega.com
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