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Instruccions per sol·licitar un ajut per a alumnes del sisè curs de primària de 
centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc 
de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu 
del 2018 
 
1. Requisits de participació 

 
Alumnes que optin a la modalitat C (6è curs d’educació primària): 

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les 
Illes Balears i estar cursant el sisè curs d’educació primària durant el curs 
escolar 2017-2018.  

b) Haver estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de 
les Illes Balears el curs 2016-2017 al cinquè curs d’educació primària.   

c) Tenir aprovades les dues primeres avaluacions de l’assignatura de llengua 
anglesa al present curs escolar 2017-2018.  

 
2. Forma i lloc de presentació de les sol·licituds  

 
1. La persona interessada ha de presentar la sol·licitud (annex 1) emplenada 

degudament i signada per l’alumne/pare/mare o tutor legal, i signada i 
segellada pel centre educatiu en el qual es trobi matriculat. 
 

2. La sol·licitud (annex 1), juntament amb la documentació esmentada, s’ha de 
presentar a qualsevol registre de la Conselleria d’Educació i Universitat, als 
registres de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de 
Menorca, o es pot adreçar al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes 
Internacionals, Direcció General de Formació Professional i Formació del 
Professorat, Conselleria d’Educació i Universitat (c. del Ter, 16, 2n, 07009 
Palma). 
 

3. No es pot registrar la sol·licitud al centre ni enviar-la per correu electrònic. 
 

4. S’ha de presentar la documentació següent:  
a) Sol·licitud (annex 1) 
b) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant 
c) Declaració responsable (annex 2) 
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3. Termini de presentació de les sol·licituds  

 
1. El termini per presentar les sol·licituds és del 16 al 30 de maig de 2018, ambdós 

inclosos. 
 
2. No s’acceptaran les sol·licituds presentades fora d’aquest termini. 

 
4. Criteris de valoració de les sol·licituds 

 
1. La comissió de valoració seleccionarà els alumnes participants a l’escola d’estiu 

utilitzant com a criteri l’ordre alfabètic de les dues primeres lletres del primer 
cognom, seguit del segon cognom i del nom de la persona sol·licitant. 

 
2. Per determinar el cognom pel qual s’iniciï l’adjudicació se celebrarà un sorteig 

en acte públic que es tindrà lloc a les 12.00 h del primer dia laborable següent a 
l’acabament del termini per presentar sol·licituds, a la sala de reunions de la 
Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la 
Conselleria d’Educació i Universitat (c. del Ter, 16, 2n, 07009 Palma). 

 
3. Els alumnes procedents de centres educatius de Formentera poden optar a 

ajuts per participar a l’escola d’estiu en llengua anglesa que tengui lloc a l’illa 
d’Eivissa. 

 
4. Si no existeix cap sol·licitant el primer cognom del qual comenci per aquestes 

dues lletres, el primer sol·licitant seleccionat serà aquell el primer cognom del 
qual sigui l’immediat posterior d’acord amb l’ordre alfabètic. En cas d’empat 
es donarà preferència al de menor edat. Aquest criteri s’aplicarà per prioritzar 
per separat els llistats de cada illa. 
 

5. Informacions relatives a aquesta convocatòria 
 

Totes les informacions relatives a aquesta convocatòria es publicaran al lloc web 
de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la 
Conselleria d’Educació i Universitat (http://dgfpfp.caib.es), així com al microsite 
del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals 
(http://llenguesestrangeres.caib.es). 
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