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Resum de les bases
El premi s’adreça a tot el jovent dels instituts d’Olot que 
hagi cursat estudis de 4t d’ESO durant el curs 2018/2019. 

El jurat tindrà en compte els mèrits següents: 

    Expedient acadèmic: certificat de l’institut corresponent, 
amb les  notes acadèmiques de 1r, 2n i 3r d’ESO i dels 
dos primers trimestres de 4t d’ESO. Només es poden 
presentar els/les joves que tinguin una mitjana de Notable 
o Excel·lent a l’ESO.

   Escrit personal (màx. 2 fulls) en què el/la participant 
exposi per què té interès a participar i expliqui què 
considera important de la seva personalitat, aficions i 
inquietuds. És rellevant plasmar els aspectes d’actitud, que 
són tant o més importants com a indicadors de talent: la 
curiositat, la creativitat, la implicació, l’interès, la voluntat 
d’aprendre contínuament i la perseverança i també la seva 
relació i participació en la ciutat. 

  Altres certificats: l’alumne/a pot presentar tots els 
certificats que consideri oportuns referent a premis 
aconseguits, activitats  extraescolars (formació, esport, 
lleure...) i a la participació a entitats de caire social, polític, 
de voluntariat, educatiu... que acreditin la seva vocació de 
servei i implicació a la comunitat. Pot presentar fotocòpia 
si mostra original en el moment de l’entrega.

(*) S’escollirà un mínim de 2 alumnes d’un mateix 
centre, sempre que hi hagi un mínim de 5 joves que el 
representin.

L’Ajuntament d’Olot convoca el premi JOVES I MÉS per a un 
màxim de 10 joves dels instituts d’Olot(*) amb l’objectiu 
de potenciar i reconèixer l’esforç personal dels/les alumnes en 
l’àmbit escolar, valorar l’esperit emprenedor, la coherència i el 
compromís amb la ciutat. No es donarà el premi forçosament 
als millors expedients acadèmics sinó que es tindran en compte 
altres aspectes relacionats amb la trajectòria de l’alumne i la 
seva relació amb la ciutat.

El premi
El premi consisteixen en una estada de cinc dies, del 26 al 
30 d’agost, a l’equipament d’educació ambiental i científica, 
MónNatura Pirineus a les Planes de Son. Inclou les despeses 
de viatge, l’estada i la manutenció. També inclou activitats 
de lleure, natura i ciència que es realitzaran en el mateix 
equipament durant l’estada. Els/les joves estaran en tot 
moment acompanyats d’un monitor/a. És important que els 
joves s’assegurin que podran gaudir del premi abans de 
presentar-se.

Com presentar-se
Les sol·licituds per optar a aquest premi s’han de presentar 
mitjançant una instància, acompanyada de tota la documentació 
esmentada a  les oficines de l’IME, Av. Sant Joan les Abadesses, 
20-22 d’Olot, com a molt tard el dia 3 de maig.

Els menors cal que hi adjuntin el full d’autorització paterna. 
Les sol·licituds només tindran validesa per a la convocatòria 
del curs 2018-2019. 

Calendari
El termini d’entrega de les sol·licituds finalitza el dia 3 de 
maig de 2019.

El dia 17 de maig es comunicarà la decisió del jurat al web 
de l’IME.

El lliurament dels premis es celebrarà en un acte públic el dia 
1 de juny a la sala de plens de l’Ajuntament d’Olot. 

L’estada del premi és del 26 al 30 d’agost a les Planes de Son. 
Si no hi ha disponibilitat per aquestes dates us demanem que 
no presenteu la vostra candidatura.

CAL QUE LLEGIU LES BASES 
COMPLETES AL WEB DE L’IME
http://ime.olot.cat


