
 

 

 

BASES PER A PARTICIPAR A LA 3a EDICIÓ DE LA  BECA 

“LLENGUA I CULTURA ALS EUA” 

 

Objecte de la convocatòria: 

Estada de 21 dies a l’estat de Wisconsin, al nord-est dels Estats Units per tal de 

practicar l’idioma, conèixer la cultura i el sistema polític d’aquest país. 

 

Dates:  30 de juliol a 19 d’agost de 2012. 

Lloc: Estat de Wisconsin. Ciutat: Baraboo, comtat de Sauk. 

Allotjament: en famílies americanes en règim de pensió complerta. 

Despeses incloses: desplaçaments, activitats culturals i educatives, bitllets d’avió 

anada/tornada i assegurança personal. 

Referent coordinador de l’estada lingüística: l’ajuntament de VdMar, designarà 

la persona encarregada de la coordinació general del projecte als EUA que 

acompanyarà els alumnes tant a l’anada, com a la tornada.   

 

Programa d’estudis: 

Aquest serà un programa proactiu , amb especial èmfasi en l’ús i comprensió de 

l’idioma anglès. Prevaldrà la pràctica del diàleg. Es faran  activitats públiques on els 

joves practicaran casos pràctics.  

També hi haurà per a cada alumne/a un diari electrònic on ens explicaran les seves 

experiències.  

 
Pla d’activitats lúdiques i culturals: 
 
Visites/activitats a:  

Baraboo i rodalia: Cos de bombers. Presó estatal. Oficina de Policia. Visita a una 

granja Amish i a una fira d’agricultura. Madison: Visita a una universitat i a un 

hospital. Chicago: Assistència a un partit de baseball. Edifici Hancook, viatge pel 

Llac Michigan, recepció de l’alcalde o per algun representat de l’alcaldia de Chicago. 

Participació en la distribució d’àpats en un menjador públic, etc.  

 
Per a poder ampliar la informació sobre el pla d’activitats als EUA, caldrà 
dirigir-se i/o veure-la penjada a la web de cada INS. 
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Requisits per a participar en la 3a edició de la beca“Llengua i cultura 

als EUA”: 

Estar empadronat/ada a Vilassar de Mar. 

Estar inscrit/ta a l’INS Vilatzara. 

Estar inscrit/ta a l’INS Pere Ribot. 

Estar cursant 2n de Batxillerat. 

Aportar autorització familiar si ets menor de 18 anys. 

Aportar sol·licitud del certificat de notes a cada institut. 

Aportar formulari de participació a la beca. 

Aportar certificat metge oficial signat i segellat, que especifiqui que no hi ha cap 

impediment físic (malaltia) per a per a fer el viatge i estança durant el temps 

establert per a la  3a. Edició de la beca “llengua i cultura als EUA”. 

 

Places becades:  INS. Vilatzara (1). INS. Pere Ribot (1). 

 

Barems que escolliran els/les guanyadors/es: 

Els/les alumnes que obtindran beca seran els/les que obtinguin millor nota 

global de 2n de Batxillerat del curs 2011-2012. 

Per a possibles desempats: 

1. Millor nota d’anglès de 2n de batxillerat 

2. Millor nota global de 1r de batxillerat 

3. Millor nota d’anglès de 1r de batxillerat.  

 

Data i lloc de presentació de sol·licituds: 

S’adjunta el model d’autorització familiar i el formulari de sol·licitud de la 

beca, que s’haurà de presentar a la Secretaria dels INS, juntament amb 

tota la documentació necessària, màxim l’1 de juny de 2012 fins a les 

14:00 h. 

 

 

VEREDICTE: 

Una vegada el jurat hagi escollit els/les guanyadors/es de la 3a. Edició de la beca 

“Llengua i cultura als EUA”, segons els barems establerts per a aquest fi, 

(enumerats a les bases per a la participació de la beca); es farà públic els/les joves 

guanyadors/es de la mateixa. 

La proclamació dels/de les guanyadors/es es farà el 8 de juny de 2011, a les 10 del 

matí, a Can Jorba-Servei de Joventut, amb la presència de l’equip de direcció dels 

INS de la nostra població, juntament amb el regidor de Joventut.  
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FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA 3a EDICIÓ DE 

LA  BECA “LLENGUA I CULTURA ALS EUA” 

 
 
 
Jo ___________________________________________________, amb DNI 

núm._____________________, empadronat/ada a Vilassar de Mar, al 

carrer___________________________ núm. _____ i inscrit/a al curs escolar 

2011-2012 a l’INS _________________________, vull participar en la 3a edició de 

la Beca “Llengua i cultura als EUA” que tindrà lloc del 30 de juliol al 19 d’agost de 

2012 a l’estat de Wisconsin (EUA), i em comprometo a integrar-me sense dificultats 

a l’estil de vida i als costums de la família d’acollida. 

 

Per a poder participar en aquesta beca, demano a l’INS 

________________ la meva certificació de notes del curs 2011/2012, en 

la qual s’hi faci constar la qualificació global de 2n de Batxillerat.  

Amb la signatura d’aquest document, accepto les normes específiques d’inscripció i 

participació a la beca “Llengua i cultura als EUA”, a les quals em sotmeto i em 

comprometo a complir. 

 

  

Signatura 

A Vilassar de Mar, ____de  ________ de 2012. 

 

Documentació a aportar: 

 

 autorització familiar si ets menor de 18 anys 

 certificat de qualificació global de 2n de Batxillerat del curs 2011/2012  

 formulari de sol·licitud de participació a la beca 

 certificat metge oficial signat i segellat. 

 

Observacions: Cal tenir present que els/les joves becats/des hauran de 
tenir el passaport vigent per a poder viatjar als EUA. 
 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les vostres dades seran incorporades en un fitxer per a la gestió de la convocatòria de la beca sol·licitada. 
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AUTORITZACIÓ FAMILIAR PER A PARTICIPAR EN LA 3a  EDICIÓ DE 
LA BECA “LLENGUA I CULTURA ALS EUA” 

 
 
 
 
 
Jo, __________________________________________________________ amb 

DNI ____________________ autoritzo el meu fill/a (nom i cognoms) 

_________________________________________________________ amb DNI 

____________________ perquè participi en la 3a edició de la Beca “Llengua i 

Cultura als EUA”  organitzada per L’Ajuntament de Vilassar de Mar, que tindrà lloc 

del 30 de juliol al 19 d’agost de 2012 a l’estat de Wisconsin (EUA),  autoritzant-lo/a 

a participar en totes les activitats que s’organitzin.  

En cas d’accident o malaltia, autoritzo al metge que l’atengui a realitzar una 

intervenció quirúrgica urgent, sempre que sigui necessari. 

 

Vilassar de Mar_______,  d ________________ de 2012 
    

 

 

Signatura del pare/mare o tutor/a 

 
 
 
 
 
 
 


