28è PREMI CAL·LÍPOLIS
21 de juny del 2017

BASES
CATEGORIES I PREMIS (Més de 3.500€ en premis)
S’atorga premi de 90€ i diploma per cadascun dels següents grups que
finalitzen estudis:
PIF

Auxiliar de perruqueria i estètica

CFGM
Cures auxiliars d’infermeria
Emergències sanitàries
Estètica i Bellesa
Farmàcia i parafarmàcia
Perruqueria i cosmètica capil·lar
Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural
Esports. Futbol nivell 2
CAS

Curs d’accés a cicles formatius de grau superior

PARTICIPANTS
Els alumnes que finalitzen estudis en el curs 2016-17.
Els premis s’atorgaran als millors crèdits de síntesi, projecte i/o
trajectòria acadèmica.
Els premis podran concedir-se a un alumne/a o a un grup d’alumnes.
Els treballs es lliuraran al professorat responsable, en els terminis fixats
per cada departament.
La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat podrà declarar deserts
aquells premis que no tinguin el nivell adequat.

JURAT
El jurat està constituït pels membres dels equips docents i/o
professorat responsable d’impartir el crèdit de síntesi o projecte.
Els cicles formatius en els que hi hagi més d’un grup els premis
podran repartir-se amb discrecionalitat, de manera que si el jurat
decideix atorgar més d’un premi en un grup i deixar un altre grup
sense premi, ho pot fer.

S’atorga premi de 150€ i diploma per cadascun dels següents grups
que finalitzen estudis:

LLIURAMENT DE PREMIS

CFGS
Anatomia patològica i citodiagnòstic
Caracterització i maquillatge professional
Dietètica
Documentació i administració sanitàries
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Laboratori clínic i biomèdic
Radioteràpia i dosimetria
Salut ambiental
Caracterització i maquillatge professional
Estilisme i direcció de perruqueria
Estètica integral i benestar
Animació d’activitats físiques i esportives

Els premis es lliuraran a l’acte de cloenda de final de curs, el dimecres
21 de juny. Els alumnes que no siguin presents en l’acte de lliurament
es considerarà que renuncien al premi atorgat.
Els treballs guanyadors passaran a ser propietat de l’INS Cal·lípolis
que podrà fer-ne l’ús que consideri oportú.
Els alumnes que es presenten al concurs, pel sol fet de presentar-s’hi,
accepten les bases de la convocatòria.

