
 

Beca Tutor 

Per estudis universitaris d´Educació Primària 

Convocatòria Curs acadèmic 2021-2022 

Bases 

Primera. Objecte. 

Oferir suport educatiu a alumnes que cursen educació primària en centres de l’illa de 

Menorca. Aquests han d'intentar establir un vincle amb els nens i esdevenir un model positiu 

per a ells/elles, a més de donar-los suport educatiu perquè puguin evolucionar en el seu 

procés d'aprenentatge. 

 

Segona. Estudis objecte de les beques. 

Els estudis a cursar pel beneficiari de la beca són estudis superiors universitaris reglats 

que condueixin a l'obtenció del títol oficial de graduat en Educació Primària. 

Aquests estudis s'han de fer presencialment a Menorca. 

 

Tercera. Dotació de les beques. 

La beca tindrà una quantia de 2.000 euros. 

 

Quarta. Requisits dels sol·licitants. 

Els estudiants que concorrin a la beca han de complir els requisits següents: 

    a) Ser espanyol i estar empadronat en un municipi de Menorca o posseir la nacionalitat 

d'un Estat membre de la Unió Europea i tenir, a més, la condició de resident permanent a 

Menorca. 



 

    b) Estar matriculat en el grau d’Educació Primària de la UIB en el moment de presentar 

la sol·licitud. 

 

Cinquena. Durada de les beques. 

Les beques començaran el dia 10 de gener de 2022 i es prolongaran fins al 30 de juny de 

2022, amb la presentació d'un dossier. El temps de dedicació serà de 88 hores de gener a 

juny, a raó de 4 hores setmanals repartides en 2 dies. Cada estudiant becat farà el 

seguiment educatiu a quatre alumnes escolaritzats als CEIP de Menorca. 

 

Sisena. Criteris de selecció. 

La selecció dels candidats es realitzarà en funció del barem de mèrits següent: 

    a) Expedient acadèmic universitari. 

    b) Escrit, com a màxim d'una pàgina, on s'exposi el que s'espera d'aquesta experiència. 

    c) Entrevista personal. 

 

Setena. Comissió avaluadora. 

Es constituirà una comissió avaluadora formada per dos membres del Patronat de la 

Fundació Rubió i un membre de la UIB designat per a tal efecte. 

 

Vuitena. Presentació de sol·licituds. 

Les sol·licituds s'adreçaran a la Fundació Rubió utilitzant el model que es detalla a l'annex 

1. Han d'anar acompanyades, si més no, de la documentació que es detalla a l'annex 2. 

S’hi pot afegir la documentació addicional que el sol·licitant consideri pertinent. 

La Comissió Avaluadora podrà sol·licitar als peticionaris la documentació addicional que 

estimi convenient, la qual haurà de ser aportada en el termini que aquesta Comissió 

estableixi en cada cas. 



 

El termini per a la presentació de sol·licituds es fixarà en fer-se pública la convocatòria de 

les beques. 

Les sol·licituds han de tenir entrada, en format de paper, a les oficines de la Fundació Rubió, 

situades al Claustre del Carme, local 48, 07701 Maó. 

Cada sol·licitant pot triar lliurement el sistema d'enviament i lliurament de la seva sol·licitud 

i serà l'únic responsable, davant la Fundació Rubió, que aquesta sol·licitud tingui entrada, 

a les oficines abans detallades, en el termini de temps establert. 

 

Novena. Obligacions dels beneficiaris. 

    a) Presentar a la Fundació Rubió els documents justificatius de la matrícula i de les 

qualificacions obtingudes. 

    b) Presentar a la Fundació Rubió un dossier d'aprenentatge en acabar el curs escolar. 

    c) Atendre qualsevol requeriment d'informació que li sigui formulat per la Fundació 

Rubió o la UIB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 1 

MODEL DE SOL·LICITUD 

 

Primer 

cognom 

 Segon 

cognom 

 

Nom  DNI/NIE  

Domicili  

Municipi  Codi postal  

Telèfon  Adreça 

electrònica 

 

 

SOL·LICITA que li sigui concedida la beca tutor de la Fundació Rubió, i per això 

MANIFESTA que coneix les bases de la convocatòria i n’accepta tot el contingut. 

 

 

Maó, .......... d ................................ de 2021 

 

 

Firma, 

 

 

 



 

ANNEX 2 

DOCUMENTACIÓ  

 

Documentació mínima que s’ha d’aportar: 

- Còpia del DNI/NIE del sol·licitant. 

- Certificat d’empadronament. 

- Certificat de matrícula on consti que cursa el grau d’Educació Primària a la 

UIB. 

- Expedient acadèmic universitari.  

- Escrit, com a màxim d'una pàgina, on exposi el que espera d'aquesta 

experiència. 

 

Documentació addicional: 

El sol·licitant pot adjuntar la documentació addicional que consideri oportuna, 

detallant-la a continuació:  

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Maó, .......... d ................................ de 2021 

 

 

Firma, 


