AJUTS LINGÜÍSTICS ESTIU 2018
L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme i l’Associació d’Alumnes de l’EOI del Maresme concedeixen 3 ajuts
lingüístics: un per a anglès, un per a francès i un per a alemany a aquells alumnes del centre que
s’inscriguin en un curs intensiu d'estiu de 80 hores a l' EOI del Maresme. El curs tindrà lloc del 2 al 25 de
juliol de 2018, ambdós inclosos, amb horari de 9.00 a 13.30 hores.
L'alumne podrà optar a un idioma diferent del que ha cursat durant el curs 2017/2018.
Pel que fa als NOUS alumnes matriculats en un curs flexibilitzat d'alemany al 2n quadrimestre de 2018
podran optar a la meitat de l'import total de l'ajut lingüístic.
Idiomes i nivells oferts: anglès de primer a cinquè, francès i alemany de primer a segon.
En cas que l'escola no pugui oferir un nivell d'anglès, francès o alemany dels anteriorment esmentats, o
l'alumne vulgui fer un nivell superior als anteriors, podrà rebre l'ajut per optar a aquest nivell en una altra
Escola Oficial d'Idiomes de Catalunya.
Nota: L'escola es reserva el dret d'anul·lar un curs si no s'arriba a un mínim d'alumnes (alumnes per grup:
màxim 20; mínim:10).

Bases reguladores

Requisits generals de participació per a tots els candidats (exceptuant els NOUS alumnes matriculats en
un curs flexibilitzat d'alemany al 2n quadrimestre de 2018)
1. Estar matriculat a l’EOI del Maresme durant el curs 2017/2018.
2. Ser membre de l’Associació d’Alumnes de l’EOI del Maresme des del primer trimestre del curs
2017/2018.
3. No haver gaudit d’aquest ajut en cursos anteriors.
4. Els alumnes matriculats a dos idiomes només podran optar a l’ajut lingüístic per a un dels dos
idiomes.
5. No hi poden accedir ni personal docent ni personal administratiu del centre.
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Requisits generals de participació per als NOUS alumnes matriculats en un curs flexibilitzat d'alemany al
2n quadrimestre de 2018
1. Estar matriculat a l’EOI del Maresme en un curs flexibilitzat d'alemany durant el 2n quadrimestre
de 2018.
2. Ser membre de l’Associació d’Alumnes de l’EOI del Maresme des del primer mes del 2n
quadrimestre del curs 2017/2018.
3. No haver gaudit d’aquest ajut en cursos anteriors.
4. Els alumnes matriculats a dos idiomes només podran optar a l’ajut lingüístic per un dels dos
idiomes.
5. No hi poden accedir ni personal docent ni personal administratiu del centre.

Documentació a presentar al Departament d’Alumnat







Imprès de sol·licitud.
Full d’acceptació de les bases.
Informe del professor (assistència, participació, actitud envers la llengua i cultura objecte
d’estudi).
Assistència als espais de conversa : Es tindrà en compte la regularitat i el percentatge d’assistència
des de l’inici del curs.
Justificant de pagament de l’Associació d’Alumnes de l’EOI del Maresme.
En cas de ser menor de 18 anys, autorització dels pares o tutors.
Els impresos corresponents els podeu recollir al Departament d’alumnat

Terminis







Període de presentació de les sol·licituds: de l’11 al 25 de maig de 2018.
Lloc: Departament d’alumnat.
Horari: de dilluns a dijous de: 16.00 a 19.00 hores i divendres de 10.00 a 13.00 hores.
Publicació de la resolució provisional : el 30 de maig de 2018 al vestíbul de l’escola.
Període de reclamacions: del 31 de maig a l’1 de juny de 2018.
Publicació de la resolució definitiva : el 4 de juny de 2018 al vestíbul de l’escola.
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Criteris de selecció








Informe del professor actual. Mitjana de qualificacions del curs actual:
o Excel·lent: 4 punts/ Notable 3 punts/ Bé: 2 punts/Suficient: 1 punt
Assistència i puntualitat :
o Alta: 3 punts/mitjana: 2 punts/baixa: 1punt
Participació :
o Alta: 3 punts/mitjana: 2 punts/baixa: 1punt
Actitud envers la llengua i cultura objecte d’estudi:
o Alta: 3 punts/mitjana: 2 punts/baixa: 1punt
Assistència als espais de conversa : Es tindrà en compte la regularitat i el percentatge d’assistència
des de l’inici del curs. En cas dels NOUS alumnes matriculats en un curs flexibilitzat d'alemany al
2n quadrimestre de 2018 se'ls computarà l'assistència durant el 2n quadrimestre:
o Alta:3 punts (66-100%) / mitjana: 2 punts (65%) / baixa: 1 punt ( 1-64%)
En cas d’empat es durà a terme un sorteig públic entre els finalistes.

Comissió de selecció




La selecció es farà en reunió extraordinària de la Comissió Permanent del Consell Escolar del
centre (representants de l’alumnat, del professorat i la junta directiva del centre) i representants
de l’Associació d’Alumnes de l’EOI del Maresme.
En cas que algun dels membres de la Comissió Permanent del Consell Escolar o dels representants
de l’Associació d’Alumnes hagi sol·licitat l’ajut no podrà formar part de la Comissió de selecció.

Lliurament de l‘ajut lingüístic







En cas que es produeixi una renúncia abans del 13 de juny, l’ajut es concedirà al segon alumne
seleccionat.
L’Associació d'Alumnes abonarà l'import total del curs (338,80€); això no inclou els llibres o
material necessari per al curs. Exceptuant els NOUS alumnes matriculats en un curs flexibilitzat
d'alemany al 2n quadrimestre de 2018 als quals se'ls abonarà la meitat de l'import de la beca
169,20€.
En cas d'optar a un curs en una altra Escola Oficial d'Idiomes, s'haurà de presentar el resguard de
matrícula com a justificant del pagament. L'import del curs serà abonat un cop s'hagi presentat el
rebut de pagament a la secretaria de l'EOI del Maresme.
En cas de no fer el curs d'estiu atorgat, l'alumne no en podrà demanar un altre durant un període
de tres cursos acadèmics.
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