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La beca cobreix tots els serveis
necessaris per fer un curs escolar
a l'estranger i viure una
experiència única: viatge, taxes
d'escolarització i matrícula en un
institut públic, allotjament i
manutenció en una família
amfitriona, assegurança mèdica
i d'accidents, convalidació de
l'any acadèmic i suport continuat
durant l'estada (2023-2024).

En què consisteix la
beca d´Amancio Ortega
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Amancio Ortega és l'home més ric
d'Espanya. Va començar a
gestant una milionada en
l'empresa Inditex. Va néixer el 1936
a León i, com a primera
experiència laboral, als 14 anys va
ser repartidor de la camisera Gala,
a la Corunya.
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A qui donen la
beca d'Amancio

Ortega? 
 
 

A l'edició 2023-2024 el
Programa convoca 400 beques
adreçades a estudiants de 4t
d'ESO de centres educatius
espanyols, per estudiar 1r de
Batxillerat al Canadà o als
Estats Units. D'aquestes, 70
beques van adreçades a
estudiants de centres de
Galícia.
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Quin és el teu dia a dia? Què fas
habitualment?
Doncs, com la majoria: esmorzo, vaig a
l'institut i a la tarda aprofito per estudiar i
practicar esport.

Quantes hores dediques a la tarda a fer
tot això?
Entre 4 i 6 hores.

Quant de temps estudies en el teu dia a
dia?
Depèn la matèria. 

Quina és la nota general que tens?
Un 9,5 no baixa del 9,5. 

Per què has escollit aquesta beca?
Perquè vull estudiar a fora.
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De què vols treballar en el futur?
M'agradaria ser controlador de aeri. 

Tens una matèria preferida? Quina és?
Sí, les matemàtiques i les ciències socials.

Hi ha alguna matèria que no t'agradi?
No, en general totes m'agraden, però les
que més les que us he comentat abans. 

 
Després de la beca, què tens pensat fer?
En principi, seguir estudiant, si no, buscar
una feina i posar-me a treballar.

A on aniràs a estudiar amb la beca?
Al Canadà. 

I quant de temps t'hi estaràs?
La  durada és d'un any.

Moltes gràcies per la teva col·laboració!
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