
 
 

 

BASES ESTADES LINGÜÍSTIQUES A L’ESTRANGER 

CONVOCATÒRIA 2019 

 

Presentació: 

L’educació ha estat, és i sempre serà un dels pilars fonamentals de la societat 
contemporània. En aquest sentit des de les institucions s’ha de potenciar, en la 
mesura del possible, que l’educació arribi a tothom i ho faci en les millors 
condicions possibles. 

La nostra ciutat compta amb diferents programes adreçats a potenciar l’èxit 
escolar i el desenvolupament integral de l’alumnat i de tota la ciutadania en 
general i, un d’aquests programes és el de “Sant Joan Despí, Ciutat Plurilingüe”, 
destinat a potenciar l’aprenentatge de les llengües estrangeres. 

Dins d’aquesta iniciativa és on estaria encabit el projecte “Estades lingüístiques 
a l’estranger”, que busca acostar la llengua anglesa als joves en el seu entorn. 

 

Objectius: 

El programa s’adreça a l’alumnat de 1r de batxillerat dels centres que realitzen 
estudis de secundària a la nostra ciutat: Ateneu Instructiu, Institut Francesc 
Ferrer i Guàrdia i Institut Jaume Salvador i Pedrol.  

Les persones destinatàries d’aquest programa han de ser joves amb interès en 
realitzar una estada lingüística en un país de parla anglesa i que demostrin per 
mitjà d’una prova oral, cert domini de la llengua anglesa, davant d’un tribunal 
examinador. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és motivar als i les joves de Sant Joan Despí a 
estudiar anglès i conscienciar-los sobre la importància d’aprendre llengües 
estrangeres, no solament per fer-se un camí en l’àmbit professional i laboral, 
sinó també per desenvolupar la capacitat de comprensió i tolerància amb les 
altres cultures. 

Aquest curs d’anglès ha de ser alguna cosa més que un premi a l’excel·lència, 
per aquest motiu hauria de ser una recompensa a l’esforç acadèmic i al 
compromís social.  

Per això, es demana, també i paral·lelament, la col·laboració dels i les 
estudiants com a voluntaris i voluntàries en els Casals d’Estiu del municipi, un 
projecte ludicoeducatiu amb una important vessant ciutadana, on els tres 
alumnes s’impliquen en una tasca cívica i realitzen activitats d’anglès amb altres 
escolars de la ciutat.  

Des del punt de vista de l’educació, creiem que és important evidenciar que els 
guanys aconseguits són fruit de l’esforç. 



 
 

 

Requisits i bases: 

1. Els i les alumnes interessats han d’estar cursant 1r de batxillerat en un 
centre de secundària de Sant Joan Despí (Institut Jaume Salvador i Pedrol, 
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia i Ateneu Instructiu). 

2. Han d’aprovar totes les matèries del curs en la convocatòria de juny. 

3. L’alumnat interessat ha de demostrar el seu domini de la llengua anglesa, 
mitjançant una prova oral, una prova escrita: 

Prova oral: davant un tribunal format pel professorat d’anglès del centre, 
el tutor o la tutora, la direcció i el personal tècnic de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí, el o la candidata haurà de fer una presentació oral en anglès, 
d’uns 15 minuts, explicant les seves motivacions per aspirar a aquesta 
beca i perquè creu que és important aprendre anglès. 

Prova escrita: han de presentar un escrit de motivació del perquè es 
presenta a la beca: “Carta de motivació: per què crec que em mereixo 
aquesta beca? Per què és important aprendre anglès?”. 

4. Han de ser, preferentment, residents i estar empadronats amb la seva 
família a Sant Joan Despí. 

5. El tribunal valorarà el no haver fet cursos a l’estranger en altres ocasions i 
el no tenir l’oportunitat de fer-los fora de l’àmbit escolar. 

6. La presentació davant del Tribunal es portarà a terme al centre de 
secundària de cada alumne que opta a la beca, durant el mes d’abril.  El o 
la portaveu de cadascun dels tribunals comunicarà la seva decisió  amb 
una acta signada pels membres del tribunal al departament d’Educació, 
Infància i Família de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, que es posarà en 
contacte amb els tres alumnes seleccionats, per comunicar-los la decisió. 
A l’esmentada acta haurà de figurar el nom de l’alumne guanyador i el 
nom de l’alumne que ha quedat en segon lloc, com a suplent. 

7. El Tribunal està format per l’Ajuntament, el departament d’Educació, 
Infància i Família i el centre de secundària corresponent amb el 
departament d’anglès, amb el vist-i-plau de la direcció del centre. Els dos 
organismes podran afegir al Tribunal aquelles persones que consideren 
necessàries per al bon funcionament informant amb antelació a les 
mateixes persones que formen part del Tribunal. 

8. L’alumnat seleccionat hauran d’acceptar i signar ser voluntari o voluntària 
en els casals d’estiu d’anglès del mes de juliol fent de suport als monitors i 
les monitores, realitzant tasques de dinamització i activitats en anglès amb 
els infants (60 hores durant el mes de juliol). 

9. L’alumnat seleccionat farà un curs d’anglès de dues setmanes, en principi, 
la darrera d’agost i la primera de setembre, en horari intensiu (entre 20-30 
hores setmanals) a l’estranger, concretament a la ciutat irlandesa de 
Dublín.  

 



 
 

 

10. L’alumnat seleccionat rebrà una dotació econòmica de 2.222,22 euros 
(quantitat que té una retenció del 19%, sent el total líquid a percebre de 
1.800,00 euros) per cobrir les despeses del curs. 

Aquesta quantitat cobrirà exclusivament el curs, l’allotjament amb una 
família i el transport, altres despeses que es desprenguin de l’estada, 
correran a càrrec de l’estudiant. Es podran justificar, puntualment, 
aquelles despeses que estiguin relacionades amb l’educació, cultura i/o 
formació dels joves (entrades a museus o sortides culturals). 

11. L’Ajuntament de Sant Joan Despí farà públic el nomenament dels tres 
alumnes seleccionats en l’acte dels Premis Excel·lència, que tindrà lloc 
durant el mes de juliol a l’Àrea de Serveis a la Persona (avinguda de 
Barcelona 41-45), amb assistència dels tribunals d’avaluació, representants 
del centre educatiu i les famílies. 

12. L’alumnat seleccionat haurà de portar la documentació necessària per 
justificar la despesa efectuada (curs, estada, transport), amb factures i/o 
rebuts corresponents per un import igual o superior a 1.800,00 € abans 
del 4 d’octubre. En cas que l’alumne no pugui fer el curs o no gasti el total 
de l’import en els conceptes imputables (curs, estada, transport), haurà de 
retornar a l’Ajuntament la dotació econòmica rebuda que no hagi estat 
utilitzada. 

13. L’alumnat seleccionat ha de realitzar una memòria valorativa de l’estada, 
amb  guió previ aportat pel departament d’Educació, Infància  i Família de 
l’Ajuntament, que haurà de presentar, juntament amb la justificació 
econòmica abans del 4 d’octubre com a màxim. 

14. En cas de no complir algun dels requisits o en cas de renúncia, l’alumne 
suplent ocuparà la plaça vacant. 

15. Els tribunals poden deixar desertes les places. 

16. L’alumnat estarà cobert en la seva estada a Irlanda per l’assegurança del 
centre educatiu on fan el curs d’anglès i en la tasca de voluntariat per 
l’assegurança del centre que gestioni els casals d’estiu. L’Ajuntament 
queda exonerat de tota responsabilitat tant en l’estada com durant la 
realització del voluntariat. 

17. Calendari: 

• Període d’entrega de sol·licituds als centres: de l’11 al 23 de març  

• Període de les proves als centres: de l’1 al 12 d’abril 

• Data màxima de presentació la justificació econòmica: 4 d’octubre 

 

 

 

 



 
 

 

  

SOL·LICITUD ESTADES LINGÜÍSTIQUES A L’ESTRANGER 

CONVOCATÒRIA 2019 

 

NOM I 
COGNOMS 

 

DATA DE 
NAIXEMENT 

 

DNI  

ADREÇA  

TELÈFON  

EMAIL  

CENTRE 
ESCOLAR 
MATRICULAT 

 

 

Els sotasignants coneixen i accepten els requisits i les bases del concurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura mare/pare/tutor/tutora         Signatura sol·licitant 

 

 

 

 

 

 


