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Premis Foment Continuació dels
Estudis després de l’ESO

Convocatòria extraordinària
De 3 al 23 de juny de 2019

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro convoca els guardons
amb la voluntat d’incentivar, fomentar i promoure entre les i els
joves del municipi la continuació dels estudis un cop finalitzat
l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).

Alumnat empadronat al municipi de les promocions de
Batxillerat 2016-2017 i 2017-2018 de l’Institut Ridaura de
Castell d’Aro que acrediti títol de Batxillerat i matrícula a
estudis reglats, universitaris i/o de Grau de Cicle Superior del
curs acadèmic immediatament posterior.

Dotació: 300 euros

Convocatòria ordinària
De l’1 al 31 d’octubre de 2019
Estudiants empadronats al municipi amb una antiguitat mínima
de 3 anys, continuada i vigent a 1 de setembre de 2019 i que
compleixin un dels dos supòsits:
• Haver finalitzat 4t d’ESO el curs acadèmic 2018-2019 en
un centre d’ensenyament públic, estar en possessió del títol
d’ESO i acreditar matrícula d’estudis reglats i/o de Cicles de
Grau Mitjà pel curs 2019-2020
• Haver finalitzat 2n de Batxillerat el curs acadèmic 2018-2019
en un centre d’ensenyament públic, estar en possessió del
títol de Batxillerat i acreditar matrícula d’estudis reglats,
universitaris i/o Cicles de Grau Superior pel curs 2019-2020
Documentació: fotocòpia DNI o NIE / certificat d’empadronament / fotocòpia compulsada títol o resguard d’ESO o Batxillerat / fotocòpia compulsada matrícula estudis universitaris i/o
Graus de Cicle Mitjà o Superior curs 2019-2020 / imprès de la
sol·licitud / document dades bancàries

Dotació: 300 euros
Documentació: fotocòpia DNI o NIE / certificat d’empadronament / fotocòpia compulsada títol o resguard de Batxillerat /
fotocòpia compulsada matrícula estudis universitaris i Graus
de Cicle Superior / imprès de la sol·licitud / document dades
bancàries

