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ESTADA LINGÜÍSTICA D’ESTIU A BARCELONA  

 

El termini de sol·licitud d’inscripció a l’edició 2015 de l’Estada lingüística d’estiu a Barcelona publicitat al 

web de l’Institut Ramon Llull ha estat del 20 de març al 5 de maig. Un cop finalitzat aquest termini, 

únicament s’han presentat 29 sol·licituds de participació. El fet que moltes universitats allarguin les 

vacances de Setmana Santa, que enguany s’ha escaigut la darrera setmana de març i la primera del mes 

d’abril, combinat amb el pont del Primer de Maig, ha estat la causa que gran part del termini de sol·licitud 

d’inscripció transcorregués en període no lectiu, motiu pel qual la informació potser no ha pogut arribar 

als destinataris finals, els estudiants, per part del professorat.  

 

D’acord amb els criteris de valoració, totes les persones que han presentat la sol·licitud d’inscripció en el 

termini esmentat han estat seleccionades per participar-hi i són les següents:  

 

Talgat Abdrakhmanov 
Veronika Adámková 
Filomena Astuccia 
Gabriela Badica 
Miriam Bahrami 
Megan Berkobien  
Olga Demidova 
Judy-Ann Desrosiers 
Kelly Drumright 
Aisha El-Telbani 
Sandra Faur 
Mika Kalevi Hämäläinen 
Frank Herder 
Daniela Kahková 
Denisa Lachmanová 
Eva Lalkoviová 
Jelena Manojlovic 
Alice McAdams 
Kaitie Menzies 
Roberto Montes López 
Maxim Newmann 
Paula Ochoaa Baez 
Jaime Salvador Patiño 
Héctor Peña Omaña 
Jiri Pesek 
Daniel Subirats Matías 
Nolwenn Turbiau 
Amber Veldt 
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L’estudiant Moises Leynin ha estat exclòs, atès que no és un estudiant de les universitats i altres centres 

amb docència d'estudis catalans de l'exterior. 

Les persones seleccionades per participar a l’Estada lingüística d’estiu a Barcelona hauran de formalitzar 

la inscripció amb el pagament de 300 € per transferència bancària en concepte de matrícula, fent-hi 

constar el nom i el cognom del 15 al 31 de maig de 2015. 

 

Amb la intenció de cobrir les 12 places vacants i sense que això perjudiqui el dret a participar a l’Estada 

lingüística d’estiu de Barcelona de les persones que han presentat la seva sol·licitud en el termini 

inicialment establert, s’obre un nou termini entre els dies 6 i 20 de maig en què s’ofereixin aquestes 12 

places en les mateixes condicions i d’acord amb els criteris de selecció publicitats al web de l’Institut 

Ramon Llull. El termini d’inscripció i pagament per a les persones seleccionades per a cobrir aquestes 12 

places vacants serà del 21 i al 31 de maig. 

 

 

 

 

 

 

Àrea de Llengua i Universitats 

Barcelona,  15 de maig de 2015 

 

 

 


