I. PROGRAMA “IMPULSANT EL TALENT DEL FUTUR” del Projecte Social Remsa
El Projecte Social Remsa “Impulsant el talent del futur” pretén posar en valor la cultura de l’esforç
premiant, seguint criteris tècnics i meritocràcia, als joves de les Terres de l’Ebre
Objecte del programa
El programa va dirigit als alumnes que estiguin cursant 4rt curs d’Educació Secundària
Obligatòria (ESO) del sistema educatiu de les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i
la Ribera d’Ebre. El Projecte Social Remsa convoca per al curs 2021-2022 un total de 2 premis
per a les millors qualificacions d’alumnes de 4rt d’ESO.
Objectius del programa
El Programa persegueix principalment els següents objectius:

- Premiar els alumnes amb més bona valoració acadèmica
- Potenciar el seu desenvolupament acadèmic amb premis materials i econòmics
- Posar en valor el talent futur dels joves de les Terres de l’Ebre
II. PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA
L’alumnat interessat en participar al Programa haurà de complir tots els requisits establerts en
aquestes Bases, aportant la documentació requerida i enviant el formulari d’inscripció
degudament complet, durant el termini fixat a la convocatòria, a través del web
beques.remsamemorial.com
Requisits de participació
1. Estar cursant 4rt d’ESO en un centre educatiu públic, privat o concertat de les comarques del
Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d!Ebre.
2. Nota mitja d’almenys 7,5 punts (Mitjana notes globals curs acadèmic 4t d’ESO)
1. DOCUMENTACIÓ: CERTIFICAT NOTES 4RT ESO
Premis
1. L’alumnat premiat obtindrà un premi a escollir de fins a 1500€ per invertir en formació
acadèmica o bé un ordinador portàtil d’última generació (per guanyador/a).
IMPORTANT*
L'incompliment dels requisits de participació anteriorment esmentats, o en defecte d'això, la falta
de la documentació exigida suposarà l'exclusió automàtica del/la participant del procés de
selecció.
Tota la documentació aportada per els/les participants podrà ser comprovada pel Projecte Social
Remsa i pels mitjans oportuns, per a la seva verificació, d'acord amb la legalitat vigent. Si de les
comprovacions efectuades es conclogués la no veracitat del compliment d'algun dels requisits de
participació, el Projecte Social Remsa es reserva el dret a expulsar al/l'estudiant seleccionat/a i /o
en procés de selecció.

La participació al Programa implica l'acceptació expressa de les presents Bases de participació,
així com de totes i cadascuna de les resolucions que es produeixin al llarg del desenvolupament
del procés de selecció del Programa i del seu resultat final. Totes les decisions es consideren
vinculants per a els/les participants en aquest Programa, i seran inapel·lables.
En la beca que es donarà a 6è d’Educació Primària, en cap cas el gaudi de la beca podrà ser
substituït pel lliurament d'una quantitat econòmica.
Procés de selecció
Inscripcions
1. Els i les estudiants que vulguin participar hauran d’aportar la documentació sol·licitada a les
bases mitjançant el formulari al web beques.remsamemorial.com.
2. L’alumne/a haurà d’emplenar el formulari aportant la documentació requerida al mateix.
3. Complir els requisits mínims de les bases legals.
4. Document d’aprovació tutors legals i drets d’imatge
Notes
1. L’alumnat participant haurà d’aportar el certificat de les notes numèriques globals del curs
acadèmic cursat i que haurà d’adjuntar al formulari del web beques.remsamemorial.com
2. La puntuació de tots els participants serà sobre 10 punts i seguirà els següents criteris:
1. Les notes numèriques del curs acadèmic tindran una valoració d’un màxim de 8 punts,
sent aquesta xifra el màxim assolible. El mètode per calcular-la serà mitjançant regla de 3.
2. Que l’alumne / la alumna inscrit / inscrita de 4rt ESO estigui duent a terme alguna de les
modalitats extraescolars següents té una valoració extra màxima d’1 punt en total:
1. Esport (EX: futbol, handbol, atletisme, etc.) –
Una puntuació de 0,3 punts sobre 1.
1. Certificat de l’entitat acreditant la seva participació.
2. Cultura (EX: música, teatre, pintura, etc…) –
Una puntuació de 0,3 punts sobre 1.
1. Certificat de l’entitat acreditant la seva participació.
3. Formació (EX: idiomes, repàs, etc.) –
Una puntuació de 0,4 punts sobre 1.
1. Certificat de l’entitat acreditant la seva participació.
3. Que l’ alumne / alumna de 4rt d’ESO participi al teixit associatiu i/o de voluntariat del
territori tindrà una puntuació d’1 punt (aquesta és una puntuació binària, si hi forma part
tindrà un 1 i si no fa cap d!aquestes pràctiques 0)
1. L’alumne/a participa al teixit associatiu i/o voluntariat
1. Certificat de l’entitat acreditant la seva participació.

Terminis inscripcions
Enviament d’informació mitjançant FORMULARI:
Les persones interessades hauran d’enviar tota la informació degudament completada i amb la
documentació exigida per a la participació al PROGRAMA. Aquest enviament s’haurà d’efectuar
abans del 30 de setembre de 2022.
Admissió inscripcions
Les persones interessades podran començar a enviar la informació i documentació mitjançant el
FORMULARI del web beques.remsamemorial.com a partir del dia 9 de juny a les 15:00h.
Cancel·lació
El Projecte Social Remsa es reserva el dret de procedir a la cancel·lació de l'edició del Programa,
amb independència de la fase en què aquesta es trobi, si es produïssin circumstàncies
conjunturals que, segons el parer del Projecte Social Remsa, impedeixin o dificultin la realització
del Programa i/o l'execució d'algun o de tots els serveis que inclou la beca.
En cap cas la cancel·lació donarà lloc a indemnització o cap compensació a favor dels / de les
participants.

