BEQUES DE FORMACIÓ: CONVOCATÒRIA 2018

EOI DE SANTA COLOMA
CRITERIS GENERALS
1.

OBJECTIUS DE LA BECA:
● Facilitar l’estada de l’alumnat de l’EOI DE SANTA COLOMA en un país de parla del idioma
meta dels seus estudis
● Millorar el nivell d’expressió oral i/o escrita amb el seguiment d’un curs de
perfeccionament de la llengua estudiada
● Desenvolupar una activitat socio-cultural d’acord amb els interessos de l’alumne/a.

2.

REQUISITS:
● Ser estudiant de 4t o 5è (de 3r, 4t o 5è en el cas d’alemany o de 4t, 5è o C1 de francès) i
assistir assíduament als cursos.
● No haver gaudit prèviament d’una altra beca atorgada pel nostre centre per al mateix
idioma.
● Es podrà haver gaudit d’una beca per a un altre idioma, però en cas d’empat tindrà prioritat
qui no hagi gaudit de cap beca.

3.

QUANTIA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LA BECA:
● Un màxim de 1000 euros per a cadascun dels departaments següents: Alemany, Anglès i
Francès.
● Aquesta quantitat és un ajut per a les despeses de:
o la inscripció al curs
o l’allotjament
o el viatge
● S’ha de tenir en compte que és possible que aquesta quantitat no cobreixi la totalitat de les
despeses.
● Cada departament proposa diversos centres d’estudis. L’alumne/a s’ocuparà de fer la
inscripció

4.

DOCUMENTACIÓ:
● Carta de presentació de candidatura (en l’idioma del departament corresponent).
● Dossier en paper (obligatori) i vídeo (opcional) , en l’idioma del departament
corresponent, sobre el lloc on es farà la formació: quines activitats pot fer l’alumne/a a la
ciutat on anirà, presentació d’aquesta ciutat (història, cultura...)i com contribuirà aquesta
formació en el seu perfeccionament lingüístic. Aquest dossier tindrà entre 7 i 10 pàgines
(1400 i 2000 paraules) si només es presenta en format paper; i entre 4 i 6 pàgines (800 i
1200 paraules) si es presenta conjuntament amb un suport vídeo, en aquest cas es facilitarà
una copia en CD/DVD o un link actualitzat. Es tindrà en compte l’originalitat del treball
presentat.
● La documentació es presentarà al Departament d’Alumnat amb les dades de contacte
actualitzades: adreça electrònica i telèfons.
● Important: es declararan nuls els treballs on s’hagi detectat plagi (còpia de pàgines web,
etc).

5. DATES :
● Presentació dels dossiers al Departament d’Alumnat: del 3 d’abril al 13 d’abril de 2018.
● Publicació dels candidats que obtenen la beca : El 18 de maig del 2018 a les 12.00 h. Al web de
l’escola i al plafons informatius de l’escola.

6.

SELECCIÓ :
● Cada departament s’ocuparà de preseleccionar els candidats que compleixin els requisits en
base a la documentació presentada i en publicarà la llista. Si els diferents departaments ho
consideren necessari, podran realitzar una entrevista als candidats.
● Sorteig: en el cas que hi hagi més d’un candidat seleccionat per departament s’efectuarà un
sorteig públic.

7.

ACCEPTACIÓ BECA I REUNIÓ INFORMATIVA:
● Els departaments contactaran amb els candidats guanyadors per convocar-los a una reunió
informativa i per confirmar l’acceptació de la beca. Si no es rep resposta dels candidats en
el termini d’una setmana a partir de la publicació dels resultats, s’anul·larà la concessió de
la beca, i es concedirà la beca al següent candidat seleccionat.

8.

PAGAMENT DE LA BECA:
● D’acord amb els criteris que seran comunicats als alumnes a la reunió informativa (punt 7)
l’alumna/e rebrà fins a 880 euros abans de la realització del curs.
● La part restant del pagament de la beca es farà efectiva quan es complexin els requisits
del punt 9.

9.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL FINAL DE LA FORMACIÓ:
● Còpia del certificat obtingut.
● Formulari-enquesta complimentat que el departament corresponent lliurarà a l’alumne/a i
un text informatiu sobre l’experiència i l’estada entre 3 i 5 pàgines (600-1000 paraules-).
● La data màxima de la presentació és el 30 de setembre de 2018. A partir d’aquesta data
no es retornarà cap import.
● L’escola no tornarà cap document als guanyadors (ni el projecte, ni l’informe presentats)

10. ESCOLES ON ESTUDIAR:
● A continuació trobareu les escoles proposades pels diferents departaments on podeu
organitzar el vostre curs.

