BEQUES DE FORMACIÓ: CONVOCATÒRIA 2020

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 sociocultural, d’acord amb els interessos de l’alumne/a.
2. REQUISITS:
● Ser estudiant de 4t o 5è d’anglès o francès, o alumne d’alemany de 3r, 4t o 5è 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 23 de març al 2 d’abril de
2020.
● Publicació dels candidats que obtenen la beca : el 8 de maig del 2020 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.
● Un cop atorgada la beca, s’enviarà als guanyadors un protocol que hauran de
seguir.

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 (redactat en la llengua estudiada) sobre
l’experiència i l’estada, d’entre 3 i 5 pàgines (600-1000 paraules).
● La data màxima de la presentació és el 25 de setembre de 2020. 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. CONDICIONS PER AL FINAL DE LA FORMACIÓ:
● L’alumne/a haurà de fer una breu presentació en la llengua estrangera per la
qual se li ha atorgat la beca. En aquesta presentació, haurà d’explicar la seva
experiència i estada en el país que ha visitat als alumnes de l’EOI de Santa Coloma,
per tal de contribuir al projecte educatiu de l’escola.
11. ESCOLES ON ESTUDIAR:
● A continuació trobareu les escoles proposades pels diferents departaments on
podeu organitzar el vostre curs.

EOI Santa Coloma
DEUTSCHE ABTEILUNG
Liebe Schüler, liebe Schülerinnen,
wenn du im 3. , 4. oder 5. Kurs bist, und im Sommer deine
Deutschkenntnisse verbessern willst, kannst du dich um ein
Stipendium (Beca de formació) bewerben.
Wirst du diese Gelegenheit verpassen?
Wir warten auf dich!

Anbei hast du drei Vorschläge:

Kontakt:
Bauhaus-Universität Weimar | Bauhaus
Summer School
International Office
Frau Daniela Raddi
Geschwister-Scholl-Straße 15
99423 Weimar
Telefon: +49 (0) 36 43-58 23 59
Fax: +49 (0) 36 43-58 23 75
summerschool@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/summerschool

Kontakt
Freie Universität Berlin, ZE Sprachenzentrum,
Bereich Deutsch als Fremdsprache, Sommerkurse
Herr Frank Fischer
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin
Telefon: +49 (0) 30-83 85 56 88
Fax: +49 (0) 30-83 85 56 71
dafsomks@zedat.fu-berlin.de
www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/sprachangebot/deutsch/sommerkurse/index.html
oder
Frau Andrea Wilke
dafsomks@zedat.fu-berlin.de

Kontakt
Humboldt-Universität zu Berlin
Abteilung Internationales HUWISU
Herr Pierre Steuer
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30-20 93 27 05
Fax: +49 (0) 30-20 93 27 80
pierre.steuer@uv.hu-berlin.de
huwisu.de
oder
Frau Christine Scholz-Dörre
christine.scholz-doerre@uv.hu-berlin.de

Kontakt:
Prof. Dr. Hermann Funk
Dr. Werner Biechele
Institut für Auslandsgermanistik/DAF/DAZ
Tel.: 3641/ 94 18 87 (Kursbüro)
E-Mail: werner.biechele@uni-jena.de
mandy.hinniger@uni-jena.de
Meldung vom: 2004-07-15 18:32

EOI de Santa Coloma
Département de français
Bourses pour perfectionner le français, été 2020.
Consultez les bases ou demandez des informations à la
coordinatrice pédagogique.
Si vous êtes en 4ème ou 5ème année, n’hésitez pas à poser votre
candidature

Vous pouvez organiser vos cours dans une
des trois écoles ci-dessous :

1. Alliance Française de PARIS
101, boulevard Raspail, 75006 Paris
Tel : +33 (0)1 42 84 90 00
Fax : +33 (0)1 42 84 91 00
courriel :info@alliancefr.org

Information cours intensifs:
http://www.alliancefr.org/etudiants-individuels

2. IEF de Montpellier
34 rue Saint-Guilhem C.S 49047
34967 Montpellier Cedex 2
Tél. 33 467 91 7000
Fax : 33 467 91 7001

http://www.institut-europeen.fr/contact/

Informations cours d’été:
http://www.institut-europeen.fr/cours-de-francais/francais-general/

3. Université de LAUSANNE
Unil Dorigny,
Bâtiment Anthropole, Bureau 2093,
Téléphone: +41 21 692 30 90
de 9h30 à 11h30 du lundi au jeudi
coursdevacances@unil.ch

Informations cours d’été:
http://www.unil.ch/cvac/page5644_fr.html

EOI Santa Coloma
English Department
SUMMER GRANT IN BRITAIN
Do you want to improve your English in Broadstairs (Kent), Bournemouth,
Paignton (Devon)?
If you are in the 4th or 5th level of English at the EOI Santa Coloma and
want to go to England, our school offers you the chance to apply for a
grant that will cover approximately the cost of the course and
accommodation for two weeks as well as a low-cost flight ticket to your
destination.
Read the conditions on BEQUES DE FORMACIÓ 2020 to see whether you
are eligible for the grant!
For further information on the five English Language Schools you may
choose from, log on to:

Cavendish School of English in Bournemouth
63 Cavendish Rd,
Bournemouth BH1 1RA
Reino Unido
+44 (0) 1202 770070
www.cavendishschool.com
info@cavendishschool.com

ETC International College (Bournemouth)

English Language School
24 West Hill Road
Bournemouth, BH2 5PG
United Kingdom
+44 (0) 1202 559 044
+44 (0) 1202 780 162 (Fax)
https://www.etc-inter.net
enquiries@etc-inter.net

Devon School of English in Paignton (Devon-Torquay)
The Devon School of English ltd.
The Old Vicarage,
1 Lower Polsham Road,
Paignton,
Devon
TQ3 2AF
United Kingdom
+44 (0) 1803 559 718
+44 (0) 1803 551 407 (Fax)
www.devonschool.co.uk
english@devonschool.co.uk

Hilderstone College in Broadstairs (Kent)
Hilderstone College
St. Peter’s Road
Broadstairs,
Kent
CT10 2JW
England
+44 (0) 1843 869 171
+44 (0) 1843 603 877 (Fax)
www.hilderstonecollege.com/

info@hilderstone.ac.uk

