Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Oficial d’Idiomes
Lleida

XXIV CONVOCATÒRIA
BORSES DE VIATGES PER A LA REALITZACIÓ
D’ESTADES A L’ESTRANGER
L'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida convoca 3 borses de viatges per a la realització d’estades a l’estranger
adreçades a tot l’alumnat oficial de l’EOI de Lleida i dels CPD de Balaguer, Borges, Tremp i Vielha, que hagi
fet l’aportació complementària, exceptuant els/les alumnes membres del Consell Escolar, amb el
compromís que els guanyadors comparteixin la seva experiència amb la comunitat educativa de l’EOI de
Lleida a través d’aportacions a un blog.
Aquestes 3 borses de viatges mantenen els noms dels anteriors Premis EOI de Lleida i estan valorades en
700€ cadascuna.
Borsa Jaume Magre
Borsa Tom Sharpe
Borsa Sebastià Serrano
Els objectius d'aquestes borses són, d'una banda, potenciar l’aprenentatge de llengües i facilitar la formació
de l’alumne/a relacionada amb les llengües, i d’altra, compartir les experiències de l’estada amb la
comunitat educativa del centre mitjançant aportacions a un blog.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Del 23 de novembre de 2018 fins al 15 de març de 2019, fins a les 12h.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD
Els candidats o les candidates hauran de presentar la següent documentació:
 Imprès de sol·licitud que es facilitarà a la consergeria de l'EOI o que es podrà descarregar del web de
l’escola.
 Currículum vitae amb expedient acadèmic.
 Fotocòpia del DNI.
 Motivació personal per aconseguir aquesta estada.
 Planificació i esbós del Full de ruta. Descripció del que serà l’estada. (Un full)
 Compromís signat de comunicació amb l’escola abans, durant i després de l’estada que es facilitarà a
consergeria. Al llarg de l’estada i amb un mínim de dues vegades per setmana, el candidat haurà de penjar
informació al blog que crearà i mantenir-lo actiu amb informació interessant de l’estada, de tot allò que
està aprenent, links d’interès, informació de la població on es troba, fotografies, anècdotes viscudes,
esdeveniments culturals, recomanacions, museus, restaurants, racons amb encant... També haurà de
mantenir contacte per mail amb la coordinadora pedagògica de l’escola.
 Proposta de divulgació presencial i/o digital de l’estada a la comunitat educativa del centre. A més
d’aquesta proposta, l’alumne/a es compromet a escriure un text divulgatiu explicant la seva experiència a
L’esdeveniment, la revista de l’escola que surt publicada a l’abril.
 Model d’entrada al blog. El candidat presentarà un text d’unes 200 paraules amb un parell de fotos
simulant una de les seves entrades al blog.
 Els/les alumnes menors de 18 anys hauran d'adjuntar a l'imprès de sol·licitud una autorització del pare,
mare, tutor o representant legal.
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FORMA DE PAGAMENT I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Un cop adjudicats els guanyadors/es, aquests es comprometran a definir més acuradament el full de ruta i
signaran un full de compromís amb l’escola.
Els guanyadors/es rebran la meitat de l’import de la borsa de viatge una vegada hagin efectuat la compra
dels bitllets dels viatge i presentin aquest full de ruta definitiu.
El segon pagament es farà a la tornada del viatge sempre que l’alumne hagi realitzat les tasques a les que
s’havia compromès.

JURAT
El jurat està format per membres del Consell Escolar representant l’alumnat, el professorat i el PAS, i la
coordinadora pedagògica del centre, que valoraran les sol·licituds presentades.
Les borses de viatge poden quedar desertes.
El veredicte del jurat serà definitiu i inapel·lable.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
A l’hora d’adjudicar les borses de viatge, el jurat valorarà els següents mèrits:






Assistència i seguiment de les classes (15 punts)
Coneixements en llengües (10 punts). Cal aportar els certificats corresponents.
Esbós del full de ruta (30 punts)
Proposta de divulgació presencial i/o digital que presenti el candidat/a (30 punts)
Proposta del tipus d’entrada al blog. Es valorarà l’originalitat i la creativitat (15 punts)

PROCÉS DE SELECCIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El procés de selecció constarà de les següents fases:


El dia 18 de març de 2019 es publicarà al tauler d'anuncis de l'EOI de Lleida i al web la relació
d'alumnes que han presentat una sol·licitud.



Una vegada comprovat que les sol·licituds presentades inclouen tota la documentació, el jurat
aplicarà els criteris de valoració de les sol·licituds.



La llista definitiva dels guanyadors es farà pública a l’acte d’atorgament que tindrà lloc durant el
mes d’abril. En qualsevol cas és imprescindible la presència dels sol·licitants a aquest acte per tal
que sigui efectiu. Si per motius de força major, el/la sol·licitant no hi pot ser present, haurà de
nomenar un representant que assistirà a l’acte.

Els alumnes disposaran fins a finals del curs 2019-20 per a dur a terme aquesta estada.
L’EOI de Lleida podrà fer ús dels treballs dels guanyadors en diferents formats i entorns de difusió: lloc web,
butlletí l’Esdeveniment, Facebook, Twitter, Blog, Instagram …
Per més informació adreceu-vos a: www.eoilleida.cat
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