Estructura de Premis, beques i ajuts a l’Escola Internacional
del Camp (EIC) de la mà de la Fundació EIC.
Podem dir amb orgull que la FEIC ha desenvolupat en pocs anys un ampli
ventall de premis i beques, pels seus propis mitjans o gràcies a les donacions
de famílies i empreses que hi ha volgut col·laborar. Sempre amb finalitat de
suport a l’estudiant, les famílies i també l’equip docent.
Molts són els nois i noies, professionals i famílies que a hores d’ara ja han
gaudit d’aquest valor afegit de la FEIC al voltant de l’EIC.
L’esquema general es resumeix en dos grans grups, uns Premis i Beques que
són coneguts i visibles, amb reconeixement públic. Mentre que hi ha un grup
de beques i ajuts anònims, gestionats per la mateixa fundació, a fi d’atendre
les necessitats d’alumnat o famílies quan ho necessiten.
A) Beques i Premis:
Les beques i els premis d’excel·lència acadèmica de l'Escola Internacional del
Camp són un reconeixement i un premi a les persones que treballen sense
estalviar esforços per ser excel·lents.
L’objectiu de les beques i els premis és potenciar les persones que són cada
dia millors oferint més al seu entorn, destacant en valors socials i solidaris,
amb un bon expedient acadèmic, amb mèrits educatius rellevants, amb una
actitud personal destacable i amb un elevat compromís social.
Per l’EIC el talent acadèmic i personal és el principal motor de la societat i,
per això, des de l'Escola es treballa cada dia amb força i amb il·lusió per
facilitar que les persones desenvolupin tot el seu potencial.
Aquestes beques i premis, atorguen un reconeixement de caràcter oficial i
públic a les trajectòries individuals fet que suposa un important estímul
personal pels premiats i un exemple i model estimulant a seguir per la resta.
1.- Beca a l’excel·lència Sr. Joan Gumà:
El Sr. Joan Gumà fou patró fundador a l’any 2003 de la Fundació Escola
Internacional. Des d’aleshores i fins la malaurada data de la seva mort, fou
una de les persones que més va col·laborar especialment en la creació i
desenvolupament del projecte de l’Escola Internacional del Camp des dels
seus inicis.
Joan Gumà tenia la ferma convicció de la greu mancança que suposava pel
nostre territori -pool de la indústria química, de l’energia i del turisme- el fet
que no existís una oferta educativa com la que ofereix l’EIC i, com a home
enamorat d’aquest territori, personatge actiu en el desenvolupament del
mateix, amb un demostrat esperit de servei i coneixedor de les seves
potencialitats no se’n volgué mantenir al marge.
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Dissortadament, ell no pogué veure la posada en marxa real, amb nens i
joves a l’Escola, però recollint aquest testimoni la seva família, encapçalada
pel seu fill Xavier, patró també de la Fundació, han volgut honorar-lo
merescudament, creant la beca a l’excel·lència que porta el seu nom.
La beca, és anual, i s’atorga al “millor alumne” de l’Escola (per aspectes
acadèmics, però també personals i d’actitud) en el darrer curs, per cobrir
l’escolarització del pròxim. La proposta dels alumnes amb mèrits per accedir
a la beca surt del professorat i en fa la valoració final la comissió Pedagògica,
on participen també membres del Patronat i experts externs de l’Escola.
És el premi més “veterà” que s’entrega a un estudiant de l’EIC.
2.- Beca Sr. Esteve Blasi
El Sr.Esteve Blasi, prohom de Salou (fill predilecte des de l’octubre del 2009)
i reconegut impulsor de moltes iniciatives empresarials però també socials en
el municipi i pel Camp de Tarragona, sempre va encoratjar i donar suport al
projecte educatiu de la Fundació Escola Internacional del Camp vers la
creació d’una escola com l’EIC, on la internacionalitat i l’aprenentatge amb
idiomes fos un fet diferencial, molt adient pel perfil empresarial de les
nostres contrades. Coneixedor com en n’era ell i tota la seva família.
Malauradament el Sr.Blasi ens va deixar, però en seguiment del seu
entusiasme, el seu fill Sr.Xavier Blasi, va accedir a formar part del Patronat
de la FEIC i en record del seu pare, tota la família va valorar que seria oportú
fer una beca per alumnat amb necessitats econòmiques.
És una beca preferiblement pensada per una alumna de fora l’EIC, amb
projecció acadèmica i ambició per uns estudis internacionals que tenint
talent, voluntat, actituds i aptituds per estudiar, tinguin una limitació
econòmica per poder cursar aquests dos anys d’estudis pre-universitaris i
vulguin fer-los a l’EIC ve sigui en la opció de BAT local o IB (batxillerat
Internacional).
La beca, que és bi-anual, cobrirà la totalitat de la despesa acadèmica de
l’estudiant durant els dos cursos del batxillerat.
La proposta dels estudiants amb mèrits per accedir a la beca surt de les
candidatures que s’hagin presentat durant tot el curs escolar i fins el mes de
juliol de cada any a fi que en pugui fer la valoració final abans de l’inici de
curs.
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3.- Premis Sòcrates Educa per l’excel·lència docent (un primer
centrat en l’àmbit científic, tecnològic o matemàtic i
un segon
centrat en la pràctica docent en general)
Aquest premis neixen el curs 15/16.

Aquests premis, de tipus anual, promoguts l’any 2015 per una família
de l’Escola i per un membre del Patronat, pretenen promoure i
reconèixer l’excel·lència de l’activitat docent en l’àmbit escolar incidint
en la innovació educativa, el desenvolupament del projecte Sòcrates
Educa i l’aplicació dels 4 pilars de l’Escola que són, la Internacionalitat,
l’ús adequat de les tecnologies, la Sostenibilitat i el Servei a la
Comunitat.
3.1.- Premi Sòcrates Educa a l’Excel·lència Docent
L’objectiu d’aquest premi al professorat és reconèixer, promoure i
incentivar l’excel·lència en la pràctica educativa a l’Escola Internacional
del Camp en qualsevol nivell educatiu o àmbit de coneixement.
3.2.- Premi Sòcrates Educa a l’Excel·lència Docent en els àmbits
Matemàtics, Científics i Tecnològics
L’objectiu d’aquest premi al professorat és reconèixer i promoure i
incentivar l’excel·lència en la pràctica educativa a l’Escola Internacional
del Camp en qualsevol nivell educatiu centrant-se específicament en
els àmbits matemàtics, científics o tecnològics.
4.- Premi Fruselva per un alumne en l’àmbit científic, tecnològic o
matemàtic.
Aquest premi busca estimular l’interès en la recerca, l’experimentació i el
treball per part dels estudiants en l’àmbit científic, tecnològic o matemàtic.
Ampliant la mirada cap els ODS 2030 (objectius desenvolupament
sostenible). No només buscant l’estudiant amb bon perfil acadèmic, sinó
també l’innovador, el de perfil científic i d’esperit obert i participatiu, qualitats
aquestes que li puguin permetre en el present durant l’estada a l’Escola però
en el futur quan sortirà, tirar endavant els seus projectes i ajudar ala
comunitat científica i a la societat en general a millorar i créixer.
Els estudiants participants en aquest premi són alumnes d’ESO i 1rBAT/IB de
l’EIC, que presenten una candidatura elaborada, amb un recull de feina i
resultats que és avaluat pel professorat i juntament amb el seu expedient
acadèmic, acaba amb l’avaluació de la Comissió de Beques que és qui
finalment determina el guanyador/a.
El premi és una beca per la totalitat de l’escolarització del proper curs i
s’entrega anualment.
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Volem donar la benvinguda i les gràcies a Fruselva com a nou espònsor
d’aquest premi a favor de l’educació i la projecció de l’alumnat en l’àmbit
STEAM!
5.- Premi Fundació
humanístic.
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Des de la Fundació completem el ventall de premis amb una mirada també
als talents més humanístics. Conscients que tot alumne ha de tenir
coneixements transversals, però també reconeixent el talent singular
d’alguns en diferents camps que val la pena reforçar i potenciar.
Els estudiants participants en aquest premi són alumnes d’ESO i 1rBAT/IB de
l’EIC, que presenten una candidatura elaborada, amb un recull de feina i
resultats que és avaluat pel professorat i juntament amb el seu expedient
acadèmic, acaba amb l’avaluació de la Comissió de Beques que és qui
finalment determina el guanyador/a.
El premi és una beca per la totalitat de l’escolarització del proper curs i
s’entrega anualment.
6.- Beques per estudiants d’ESO, BAT i IBd.
La FEIC, promou a partir del curs 16/17 un conjunt de beques (amb
cobertura total o parcial del cost d’escolarització) als estudiants que venint de
fora l’EIC vulguin cursar-hi els seus estudis i pels qui la condició econòmica
pugui ser a priori un limitant.
Els candidats/tes que ho vulguin poden ser d’arreu i han de presentar la seva
candidatura i petició a la FEIC abans de final de juliol de cada curs, per tal de
poder ser analitzades les característiques de cada cas amb temps suficient
previ a l’acceptació i inici del nou curs escolar.
El perfil acadèmic és important, però no limitant. L’entusiasme, l’esperit
innovador i de superació, així com una actitud oberta, responsable vers els
estudis i el compromís de sumar positivament en el conjunt de la comunitat
EIC, són valors que es tindran també molt en consideració. Així com el suport
familiar a l’estudiant/a i la seva candidatura.
B) Borsa d’ajuts FEIC:
Amb independència del programa de beques i premis que la Fundació
promou i busca poder ampliar anualment mitjançant la col·laboració de
famílies, Patronat, entitats, empreses i institucions que bonament decideixen
apostar per aquesta línia d’ajuts a l’educació i els estudiants, també hi ha un
àmbit més anònim pel que treballa amb determinació des del primer curs
d’existència de l’Escola Internacional del Camp:
Poder donar suport a les famílies/estudiants que ho puguin necessitar en
qualsevol moment de la seva vida escolar.

Fundació Escola Internacional del Camp

Salou, juny 2021

Per fer-ho, la Fundació treballa tot l’any per aconseguir fons a poder destinar
a aquesta finalitat i els assigna mitjançant l’aprovació del Patronat quan hi ha
un cas justificat i convenient, sempre de forma anònima i confidencial.
D’aquesta manera, ja s’ha pogut ajudar a diversos alumnes al llarg dels 9
cursos d’història de l’EIC.
Aquests ajuts els assigna la Fundació, de forma anual i al llarg de tot el curs,
sempre avaluant cas per cas i en funció de les capacitats que hi hagi en cada
moment.
Molt especialment en temps de pandèmia, la FEIC ha buscat solucions a tot
tipus de situacions que se li han plantejat per ajudar a les famílies a poder
garantir la continuïtat educativa dels seus fills i filles.
També ha tingut la capacitat de sobrepassar el difícil moment històric que
estem passant, tenint cura de tots els seus treballadors i proveïdors, amb
una mirada solidaria i de responsabilitat social.
Interessats:
En tots els casos, ja sigui en format de beques, premis o ajuts, la Fundació
treballant per preservar un dels seus principis fundacionals més importants
com és el de “l’equitat d’entrada i l’excel·lència de sortida”.
Pensant en la basant econòmica, però també social i acadèmica.
Tots els interessats poden demanar informació adreçant-se a l’Administració
de l’EIC o via e-mail a l’adreça info@escolainternacional.org i demanant per
la persona de contacte: Sra. Mar Gispert.
També poden trobar més informació de la història dels premis a la pàgina
web de l’EIC: www.escolainternacional.org.
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