
                                                                                 

Estimado director/ Estimada directora:

La Conselleria de Educación, a través de la
Fundación para la Calidad de la Educación, y
continuando con la iniciativa de premiar a los
alumnos excelentes, promueve una nueva
convocatoria de Fin de Semana para Alumnos
Excelentes.

El objetivo de estos Fines de Semana es
reconocer y recompensar el esfuerzo académico
del alumnado y que a su vez sirva de estímulo
para que sigan dando lo mejor de sí mismos.
Por ello queremos recordarle que a partir del
día 16 de febrero se abrirá el plazo de
inscripción para participar en una nueva
convocatoria de Fin de Semana para
Excelentes.

Esta convocatoria va dirigida al alumnado de 4º
de ESO y 1º de Bachillerato y está centrada en
el ámbito científico-tecnológico. Las
actividades se realizarán durante el fin de
semana del 3-5 de abril en las instalaciones de
la Universitat Jaume I y del Instituto Tecnológico
de la Cerámica de Castellón.

Teniendo en cuenta el éxito que ha tenido la
convocatoria del Fin de Semana Astronómico, le
agradeceríamos que siguiera animando a sus
alumnos a participar, ya que, aunque las plazas
son limitadas, los mejores alumnos de su centro
tienen posibilidades de ser premiados.

Además, les recordamos que el plazo de
inscripción para participar en la convocatoria
anual de Premios a la Excelencia 2009 está
abierto hasta el 30 de marzo. El premio
consiste en un curso-campamento de inmersión
en inglés en el que los alumnos de 3º y 4º de
ESO podrán poner en práctica sus
conocimientos de inglés a través de una amplia
variedad de actividades lúdicas y formativas.

Las bases de las convocatorias y la información
necesaria para participar se encuentran en
www.funcae.es

Le agradecemos su interés e inestimable
colaboración para dar difusión a estas
convocatorias entre su alumnado, esperando
poder contar con alguno de ellos entre los
premiados.

Saludos cordiales

Estimat director/ Estimada directora:

La Conselleria d'Educació, a través de la
Fundació per a la Qualitat de l'Educació, i
continuant amb la iniciativa de premiar els
alumnes excel·lents, promou una nova
convocatòria de Cap de Setmana per a Alumnes
Excel·lents.

L'objectiu d'estos Caps de Setmana és
reconéixer i recompensar l'esforç acadèmic de
l'alumnat i que al mateix temps servisca
d'estímul perquè continuen donant el millor
d’ells. Per això volem recordar-li que a partir del
dia 16 de febrer s'obrirà el termini d'inscripció
per a participar en una nova convocatòria de
Cap de Setmana per a Excel·lents.

Esta convocatòria va dirigida a l'alumnat de 4t
d'ESO i 1r de Batxillerat i està centrada en
l'àmbit cientificotecnològic. Les activitats es
realitzaran durant el cap de setmana del 3-5
d'abril en les instal·lacions de la Universitat
Jaume I i de l'Institut Tecnològic de la Ceràmica
de Castelló.

Tenint en compte l'èxit que ha tingut la
convocatòria del Cap de Setmana Astronòmic, li
agrairíem que continuara animant els seus
alumnes a participar, ja que, encara que les
places són limitades, els millors alumnes del seu
centre tenen possibilitats de ser premiats.

A més, els recordem que el termini d'inscripció
per a participar en la convocatòria anual de
Premis a l'Excel·lència 2009 està obert fins el
30 de març. El premi consistix en un curs-
campament d'immersió en anglés en el qual els
alumnes de 3r i 4t d'ESO podran posar en
pràctica els seus coneixements d’anglés a
través d'una àmplia varietat d'activitats lúdiques i
formatives.

Les bases de les convocatòries i la informació
necessària per a participar es troben en
www.funcae.es

Li agraïm el seu interés i inestimable
col·laboració per a donar difusió a estes
convocatòries entre el seu alumnat, esperant
poder comptar amb algun d'ells entre els
premiats.

Salutacions cordials


