
Borses de viatges EOI Banyoles 
Curs 2022-2023

I  CONVOCATÒRIA DE BORSES DE VIATGE 
PER A PORTAR A TERME UN PROJECTE A L’ESTRANGER

 

OBJECTIUS
Els objectius de les borses de

viatge són:
 

a) fomentar l’aprenentatge i la
immersió lingüística i ajudar a

millorar les competències
sociolingüístiques i

socioculturals de la llengua
objecte d’estudi en el centre.

 
b) compartir les experiències de

l’estada amb la comunitat
educativa de l’escola i altres

centres educatius de la
comarca.

L'Escola Oficial d'Idiomes de
Banyoles ofereix 2 borses
de viatge per a portar a
terme un projecte en un
país anglòfon o francòfon
durant l’any natural 2023.
Aquestes borses estan
adreçades a tot l’alumnat
oficial de l’EOI de Banyoles.

Descripció

Les borses de viatge que s’ofereixen en
aquesta convocatòria són un ajut a
l’alumnat de l’EOI de Banyoles que estigui
interessat en desenvolupar una activitat
(treball de recerca, participació en un curs,
seminari, taller, etc.) en un país on es parla
la llengua que està estudiant en el centre
(anglès o francès). Aquesta activitat ha de
ser d’interès per a l’escola i per al conjunt
de la comunitat educativa de la comarca. 

La quantia de cadascuna de les borses de
viatge és de 700€, que s’abonarà als
guanyadors en dos terminis: el 50% es
lliurarà just abans del viatge (prèvia
presentació de factures ja pagades – avió,
tren, autobús...-) i el 50% restant, una
vegada finalitzada l’estada. En cas que la
despesa total del viatge no arribi a la
quantitat de 700€, només s’abonarà la part
que es pugui justificar. 

Les dues persones seleccionades en cada
convocatòria anual s’hauran d’haver
compromès prèviament a aportar el que
s’especifica a continuació en cadascuna de
les tres etapes del viatge:



  1. Abans de l’estada

  
Presentar un projecte escrit que contingui la justificació i els
objectius del viatge.

  2. Durant l’estada

  

Compartir informació de la localitat i país o regió on s’està
fent l’estada (experiències del dia a dia, curiositats,
recomanacions, cultura i llengua, llocs d’interès general,
esdeveniments en què s’hagi participat...) per mitjà de
fotografies (Instagram, web, correu electrònic...) o textos
escrits (Twitter, correu electrònic...) d’una manera regular
(períodes màxims de dos dies).  

  3. Posteriorment a l’estada

  

Explicar a l’escola o a altres centres educatius de la comarca
les experiències viscudes servint-se de fotografies, vídeos,
gravacions, entrevistes o altre material que s’hagi pogut
aplegar durant aquest període i presentar una memòria en
què s’especifiqui l’assoliment dels objectius.

L’EOI Banyoles podrà utilitzar en qualsevol moment el material presentat pels guanyadors amb
l’objecte de fer difusió de l’activitat. Aquest ús podrà ser en diferents formats i entorns (web,
Instagram, Twitter...).

Requisits per a participar-hi

Per poder optar a una d’aquestes borses de viatge, s’han de reunir els següents requisits:
a)     estar matriculat/da a l’EOI Banyoles durant l’any acadèmic en què se sol·licita l’ajut
b)     ser major d'edat
c)     haver fet l’aportació complementària pels serveis d’accés a la plataforma i materials  
        didàctics dels ensenyaments d’idiomes
d)    no haver gaudit d’aquesta borsa anteriorment o en les dues convocatòries anteriors
e)    presentar un projecte que inclogui la justificació així com els objectius de l’estada
f)     completar el viatge durant l’any natural 2023.

Document de sol·licitud de participació
Fotocòpia del DNI, passaport o NIE 
Currículum del candidat/a (amb la seva experiència en plataformes digitals, si escau)
Projecte de l’estada, redactat en català o castellà, en que es descrigui la justificació i objectius
de la proposta
Pressupost del viatge
Model d’entrada en un blog

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar a la secretaria de l’EOI Banyoles del 9 de gener de 2023 al 14 
 de febrer de 2023.

Documentació que cal presentar



Selecció de les
persones candidates

Comissió de selecció

Directora de l’EOI Banyoles: Iolanda Ribot
Secretari de l’EOI Banyoles: Joan Rafel
Cap del departament d’anglès: Susanna
Padrosa
Cap del departament de francès: Claire
Muñoz
Un representant de l’alumnat al Consell
Escolar*
Dos delegats de classe que no participin en
la convocatòria*

La comissió de selecció que haurà d’escollir els
dos candidats guanyadors està formada per 7
membres, que són:

* sempre i quan no participin a la convocatòria

La comissió de selecció pot decidir deixar les
borses desertes si així ho creu convenient. El
veredicte de la comissió serà definitiu i
inapel·lable.



Criteris de valoració

Els criteris i la puntuació de cadascun d’ells que la comissió de selecció aplicarà en aquesta
convocatòria per a puntuar les sol·licituds rebudes seran els següents: 

Fases del procés de selecció

Criteris Punts – màxim 100

Projecte presentat amb la justificació i objectius 30 punts

Interès del projecte per a la comunitat educativa  20 punts

Mostra d'una publicació en una xarxa social (blog,
Instagram, etc.)

 15 punts

Proposta de divulgació presencial o digital 15 punts

Assistència a classe i rendiment acadèmic  20 punts

21 de febrer de 2023
Publicació dels noms dels candidats (tauler d’anuncis de
l’escola) 

del 6 al 31 de març de 2023 Aplicació dels criteris de valoració per part de la comissió

13 d’abril de 2023
Publicació dels candidats guanyadors (tauler d'anuncis de
l’escola, web, Instagram i Twitter)

20 d'abril de 2023 Acte de lliurament de les borses de viatge  


