
 
 

 
IX BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA PELS I LES ALUMNES D’ESO DE VILAFANT 2022 
 
Amb aquest reconeixement premiem aquells alumnes que per les seves notes acadèmiques, el seu 
comportament i el seu compromís amb la societat en general, i amb el poble de Vilafant en particular, han 
sobresortit de la resta. 
 
Convoquem tres beques amb un premi econòmic de 350€ cadascuna, fent un total de 1.050,00€, que 
s’aplicaran a la partida pressupostària dels pressupostos de despeses de l’exercici 2022. Les persones becades 
podran gastar lliurement l’import de la beca amb tot allò que pugui complementar i ajudar-los en els seus 
estudis posteriors. 
 
 

Requisits i barems:  
▪ Ésser alumne de 4t d’ESO en el curs 2021/22 
▪ 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 en un sol arxiu (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 Vilafant 
▪ Un tutor/a de 4t d’ESO 
▪ Presidència o representació de l’AMPA de l’INS Vilafant 
▪ La regidora d’educació de l’Ajuntament de  Vilafant 
▪ Tècnic de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Vilafant que actuarà també com a secretari 

 

Dates: 
▪ L’alumnat tindrà temps per a presentar els seus treballs fins el dimarts 18 de març a l’Institut que els 
faran arribar el més aviat possible a l’Ajuntament de Vilafant per tal de poder fer-los arribar al jurat. 
▪ El Jurat es reunirà per a deliberar entre la recepció dels treballs i abans de fer públic el veredicte.  
▪ El veredicte i el lliurament del “xec simbòlic” de premis s’intentarà donar a conèixer dins de les 
jornades presencial o telemàtiques de la Vila Educadora 2022 com altres anys (possiblement el 
dissabte 26 de març del 2022). En cas que no fos possible, es posposaria a una altra data. 
▪ En cas que es pogués lliurar el premi durant les jornades de la Vila Educadora, es lliuraria un xec 
simbòlic de 350€ als tres guanyadors/es que es bescanviarà a l’Ajuntament en format de transferència 
nominativa. 

 
 
 


