CONVOCATÒRIA DE BECA EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ
INTERNACIONAL AL TERCER MÓN.
L’Associació de l’Ins. Horticultura i Jardineria i l’Associació de cooperació FALLOU
ONG dins el conveni marc en l’àmbit del projecte d’Educació al Desenvolupament i la
Cooperació Internacional, convoquen vàries beques de col·laboració.

OBJECTE:
L’objecte d’aquesta beca serà el de sensibilitzar, fomentar i difondre la participació en
projectes de cooperació al desenvolupament tot participant en la implementació
d’aquests projectes “in situ” mitjançant una estada a la zona de treball. D’aquesta
manera els beneficiaris d’aquesta podran gaudir d’una estada de 20 dies a la zona de
treball (Senegal) incorporant-se a una expedició de FALLOU ONG finançada de la
següent manera:
-

Allotjament i manutenció a càrrec de FALLOU ONG.

-

50% dels costos de desplaçament a càrrec l’Associació de
l’INS Horticultura i Jardineria. ( El 50% restant anirà a càrrec
de l’alumne)

REQUISITS DELS DESTINATARIS:
Els destinataris d’aquesta beca hauran de complir els següents requisits:
-Ser major de 18 anys.
-Estar matriculat en algun dels estudis que es realitzen a l’INS.
Horticultura i Jardineria.
OBLIGACIONS DEL BENEFICIARIS.
Els beneficiaris de la beca hauran de complir les següents obligacions durant un període
mínim de 6 mesos:
-Difusió i promoció de les activitats de cooperació que es realitzin entre
la comunitat educativa del centre.
-Realització i participació en les tasques prèvies de cooperació per tal de
ser implantades “in situ” durant l’expedició.

FORMA I TERMINI DE PRESENATCIÓ DE LA SOL∙LICITUD.
Els interessants en l’obtenció de la beca hauran de presentar una sol·licitud (Annex I) a
la secretaria del centre amb una breu explicació de la motivació i el plantejament en la
realització del projecte abans del 25 de Novembre de 2016.
BAREM I SELECCIÓ DELS CANDIDATS.
S’establirà una comissió de selecció dels candidats formada per un membre del Consell
Escolar representant dels alumnes, un representant del claustre de professors, un
representant de l’Associació de l’INS Horticultura i Jardineria, un representant de
FALLOU ONG i el director de l’INS Horticultura i Jardineria, amb els següents criteris
de selecció:
-Expedient acadèmic.
-Motivació amb el projecte.
-Entrevista personal amb els candidats.
Un cop feta l’avaluació, abans del dia 18 de Desembre de 2016 es donaran a conèixer
els noms dels destinataris de la beca mitjançant una comunicació escrita de manera
personalitzada als membres seleccionats.

Associació de l’INS Horticultura i Jardineria i Associació de cooperació FALLOU
ONG

ANNEX I
En /Na.............................................................(Nom i Cognoms), major d'edat, que visc a
.................................................(Població),......................................................................................
...................................................(Adreça) i tel.........................................., i que tinc el DNI núm.
....................................................,
EXPOSO
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
AMB LA SEGüENT MOTIVACIÓ I PLANTEJAMENT:

Per això, SOL·LICITO
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(Data)

(signatura)

Associacio INS: Horticultura i Jardineria

