Convocat el Premi AUCer-Vila de Puigcerdà al millor
estudiant de la Cerdanya
El guardó distingeix amb 1.500 € l’alumne amb millor expedient per a
l’inici dels estudis universitaris
Des del 2002, els joves premiats han destacat en els seus àmbits d’estudi

L’Associació Universitària de Cerdanya i l’Ajuntament de Puigcerdà
convoquen la 12a edició del Premi AUC er–Vila de Puigcerdà 2013, que
reconeix amb una beca l’estudiant de la Cerdanya que més hagi destacat en el
procés de formació previ a la universitat.
El premi, únic, és de 1.500 €. Pretén ser un ajut econòmic per a l’inici dels
posteriors estudis superiors de la persona guardonada. L’import econòmic es fa
efectiu quan el benefciari hagi acreditat que s’ha matriculat en els estudis
universitaris escollits.
La condició única per accedir a la candidatura del premi és haver cursat estudis
d’ES O o batxillerat en algun dels dos centres educatius de Puigcerdà. Per optar
al premi cal: un certifcat on consti aquesta escolaritació i un segon certifcat on
consti la nota obtinguda (mitjana ponderada de batxillerat i selectivitat).
El premi es concedeix a l’estudiant que hagi obtingut la qualifcació més alta del
conjunt de les dues notes. En cas d’empat, preval la mitjana aritmètica de les
dues millors notes de la fase específca. La nota mínima per aspirar-hi és un
8,00. El lliurament tindrà lloc, el dijous 18 de juliol, en el sopar central dels
actes programats per la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà.
Durant els darrers anys, el guardó ha donat un primer impuls a joves cerdans
que actualment ja estan destacant en àmbits com ara farmàcia, dret,
biotecnologia, informàtica i medicina.
En cas que la persona guardonada renunciï al premi, aquest passaria a la
següent millor nota. La comissió que atorgarà el premi estarà formada per
persones qualifcades de l’AUCer, de l’Ajuntament de Puigcerdà i de la resta
de la Cerdanya que estiguin vinculades a l’ensenyament.

Per a qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb:
Associació Universitària de Cerdanya.tel. 619 562 573
Francesc Armengol (President) 609 31 46 70
web : www.aucer.org , e-mail: campus@aucer.org
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Puigcerdà.tel. 972 880 650, fax 972 881 779
web: www.puigcerda.cat , e-mail : cultura@puigcerda.cat
Twitter: @aucercerdanya
http://aucer.cerdanya.org/2008/portal/guanyadors2008.htm

