3es BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA PELS ALUMNES D’ESO DE VILAFANT
Aquest reconeixement consisteix en premiar als alumnes que per les seves notes acadèmiques, el seu
comportament i el seu compromís vers la societat en general, i al poble de Vilafant en particular, han
sobresortit de la resta.
Convoquem tres beques amb un premi d’un cap de setmana (2 nits) pels tres estudiants, a mitja pensió, amb
un tutor/a (professor/a de l’institut), a la ciutat de València amb entrades al Museu de la Ciència i
l’Oceanogràfic (a aquest premi s’hi afegirà fins a 50€ per persona per a cobrir despeses de transport públic i
dinars, a la presentació posterior de tiquets justificants).

Requisits i barems:
Ésser alumne de 4t d’ESO en el curs 2014-15
Nota mitja d’ESO igual o superior a 8
Expedient acadèmic lliure d’incidents
Certificat d’empadronament a Vilafant com a mínim dels darrers 2 anys
Presentació del seu “projecte de futur”, on, en un mínim de tres fulls i un màxim de cinc, ens
haurien d’explicar quin projecte de futur formativolaboral tenen pensat iniciar amb la finalització de
l’ESO. El document s’ha de presentar imprès en paper i en format digital (formats estàndards com ara
doc, pdf ó odt).
Altres certificats que l’alumne consideri oportú acreditar la seva participació en extraescolars de
caire esportiu, formatiu i/o de voluntariat o social. S’ha de presentar còpia fotocopiada (no originals) i
escanejats en format digital (formats estàndards com ara jpg, pdf ó png)

El jurat:
El director de l’INS
Un/a tutor/a de 4t d’ESO
El president o representant de l’Ampa de l’Ins Vilafant
La regidora d’ensenyament de l’Ajuntament de Vilafant
Tècnic de l’àrea d’educació de l’Ajuntament de Vilafant que actuarà també com a secretari

Dates:
Les candidatures es podran presentar fins el dia 18 de febrer del 2016 a la Direcció de l’Institut de
Vilafant
El Jurat es reunirà per a deliberar el dimecres 1 de març del 2015 a les 16h a l’Ajuntament de Vilafant
El lliurament de premis, així com el veredicte es farà públic, dins les 6a Jornades de “Vilafant, vila
educadora” que se celebrarà el dissabte 12 de març del 2016
El viatge es durà a terme un cap de setmana del mes de maig del 2016 (el dia del lliurament de
premis es concretarà si és el 6-8, el 13-15 o el 20-22 de maig)
En posterior edicions es sospesarà si és adient que els guanyadors, o part d’aquests, de l’edició anterior donin
a conèixer la seva experiència als alumnes de 4t d’ESO.

