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Cada dia es fa més evident que l’anglès és una llengua d’indispensable domini per a 
qualsevol jove que es vulgui forjar un bon futur. A més, ja a més curt-mig termini, avui 
dia ja és requisit indispensable per graduar-se a la universitat haver assolit i demostrat 
arribar a un nivell de B2 en una llengua estrangera com ara l’anglès.  

Ara bé, no és igual de fàcil per a tot alumne poder accedir a un ensenyament de 
l’anglès de qualitat que li pugui donar un impuls a l’aprenentatge que ja està fent a 
l’escola reglada. 

És per aquest motiu que Cambridge School ofereix el seu programa de 21 beques per 
al curs 21-22 a les nou escoles que té al Vallès Oriental, per tal que un alumne que 
estigui fent 4t d’ESO actualment (durant el curs 2020-2021) pugui beneficiar-se l’any 
vinent d’un curs sencer d’anglès gratis.  

 

 
 

Aquest programa de beques de cursos d’anglès té com a finalitat: 

 donar oportunitats a alumnes de 4t d’ESO de tots els centres públics de 
secundària de les poblacions on els centres de Cambridge School estan 
presents, tenint en compte el perfil d’alumne amb motivació per aprendre però 
sense capacitat per a un ensenyament privat. 

 facilitar l’accés a un ensenyament de l’anglès de qualitat, amb professors 
nadius, programes estructurats, grups reduïts i en el nivell exacte de l’alumnat.  
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Els destinataris d’aquestes 21 beques són alumnes que: 

 estiguin cursant 4t ESO actualment (durant el curs 2020-2021)  
 en qualsevol dels centres públics de secundària de les poblacions de:  

o Granollers: Institut Antoni Cumella, Institut Carles Vallbona, Institut 
Celestí Bellera, Institut Escola Municipal de Treball, Institut Marta 
Estrada 

o Cardedeu: Institut Pla Marcell, Institut Manel Raspall i Institut El Sui 
o La Garriga: Institut Vil·la Romana i Institut Manuel Blancafort 
o La Roca: Institut La Roca 
o Llinars: Institut Giola 
o Mollet: Institut Vicenç Plantada, Institut de Mollet del Vallès, Institut 

Gallecs i Institut Aiguaviva 
o Parets: Institut Torre Malla i Institut La Sínia 
o Sant Celoni: Institut Baix Montseny i Institut La Tordera 
o Vilanova: Institut Vilanova del Vallès 

 i mostrin motivació i actitud positiva per aprendre l’anglès i amb un 
rendiment escolar adequat   

 no estiguin en una situació econòmica avantatjada 

Resten exclosos de la convocatòria: 

- els alumnes d’altres cursos 
- alumnes que estudien en centres concertats d’aquestes poblacions o en 

qualsevol centre d’altres poblacions del Vallès Oriental, encara que siguin 
residents de les mencionades  
 

 

 
 

Cadascuna de les 21 beques inclou la gratuïtat de la matrícula, la totalitat del cost de 
tot el curs 21-22 de setembre a juny i el pagament dels llibres del curs (import 
aproximat total de 1100€ per beca).  

Aquest ajut només es pot obtenir per a un curs acadèmic, no és renovable per a 
posteriors cursos.  
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Cambridge School comunica al Dept. de Llengües Estrangeres de cada institut de 
secundària el programa de beques per tal que cada centre porti a terme la fase inicial 
de presentació del projecte. Creiem que és el mateix centre qui té el millor 
coneixement sobre el perfil de l’alumnat pel que fa a la seva motivació, actitud i poder 
adquisitiu i, per tant, pot esperonar els alumnes amb el perfil adequat a participar i 
presentar la seva candidatura.  

El centre podrà presentar la beca als alumnes, coincidint en el temps amb el moment 
en què als instituts es treballa l’orientació a alumnes de 4t d’ESO. Cambridge School 
proporcionarà pòsters i flyers al centre perquè en pugui fer més difusió. 

Aleshores són els alumnes qui han de presentar la seva sol·licitud a Cambridge School. 
Cal enviar un email en anglès (no es valora el nivell d’anglès, sinó l’esforç) de mínim 
100 paraules a becaangles@cambridgeschool.com tot indicant: 

 Breu presentació del perfil del candidat, els seus hobbies, experiència fins ara amb 
l’anglès. Motivació per aprendre l’anglès. Argumentació de per què creu que és el 
candidat adequat per a la beca.  

 Dades del candidat: Nom i cognoms, data de naixement, centre on cursa 4t d’ESO, 
població de residència, telèfon de contacte.  

 Adjuntar escanejada la Declaració de Renda de la seva unitat familiar corresponent 
a l’exercici fiscal del 2019. En cas de no haver de presentar la declaració de renda 
per no arribar al mínim, cal adjuntar el certificat d’exempció (expedit per l’Agència 
Tributària). En cas de separació o divorci i, amb pàtria i potestat compartida pels 
cònjuges, s'hauran de presentar les declaracions de renda de les dues parts. 
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Un cop passat el termini perquè els candidats presentin la seva sol·licitud, Cambridge 
School disposarà d’un mes per escollir-ne un per centre. En cas que amb la informació 
presentada pels candidats Cambridge School no pugui destriar-ne un,  podrà recórrer 
a: 

 la consulta amb el Dept. de Llengües Estrangeres del mateix centre 

 una entrevista personal als dos o tres candidats finalistes de cada institut 
 

Quan els 21 candidats ja hagin estat seleccionats, el 6 de maig, Cambridge School es 
posarà en contacte tant amb el centre escolar com amb el guanyador per comunicar-
los qui ha estat escollit.  

A continuació es convocaran els guanyadors en dues ocasions: 

1- Al Cambridge School de la seva localitat per fer una prova de nivell per ubicar-los al 
nivell més adequat i formalitzar la matriculació per al curs 21-22. També es 
requerirà la signatura d’una carta de compromís d’aprofitament del curs, segons la 
qual l’alumne es comprometrà a un mínim d’assistència del 80% al curs, i en cas 
contrari caldrà abonar la part proporcional no assistida. 

2- Així mateix, es farà una convocatòria dels 21 seleccionats a Granollers a principis 
de juny per tal de fer el lliurament oficial de les beques, amb presència de la 
premsa i personalitats de l’Ajuntament de Granollers (subjecte a què la situació 
actual de la pandèmia ho permeti). 
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El programa de beques d’anglès del curs 21-22 seguirà el següent calendari des de la 
seva convocatòria fins a la matriculació dels guanyadors:  
 

TRÀMIT DATES 

1- Anunci de la beca als Dept. de Llengües 
Estrangeres dels 21 instituts i lliurament 
material (pòsters) 

Gener 2021 

2- Presentació del programa de beques als 
alumnes de 4t d’ESO per part dels 
professors 

A partir del 3 de febrer  

3- Enviament de sol·licitud de la beca a 
Cambridge School per part dels candidats 

Termini de presentació de les 
sol·licituds: 26 de març 2021 

4- Selecció del candidat de cada centre per 
part de Cambridge School 

Durant abril  

5- Anunci dels alumne seleccionats Dimecres 5 de maig  

6- Proves de nivell, entrevistes amb els 
guanyadors, signatura de compromís i 
matriculació a cada escola 

Durant maig 

7- Acte oficial de lliurament de les beques (si 
les circumstàncies ho permeten) 

Dijous 3 de juny  

 


