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PROGRAMA DE BEQUES DE L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA
PER A ALUMNES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Curs 2017-2018

L’Escola Pia de Catalunya, institució educativa i social model de referència en l’àmbit de la Formació
Professional, vol donar oportunitats d’acord amb la seva missió a aquells/es alumnes que volen estudiar un
cicle de formació professional i que no disposen de prou recursos econòmics. Per això, l’Escola Pia posa
en marxa un programa de beques per finançar els estudis en Cicles Formatius de Grau Mitjà, de Grau
Superior i també els Programes de Formació Inicial.
Els objectius generals del programa són:


Garantir que les limitacions econòmiques no impedeixin que joves amb capacitat, talent i vocació
puguin accedir a la formació que volen fer.



Facilitar el desenvolupament d’itineraris formatius que impulsin la inserció laboral de joves en
situació socialment desfavorable i amb dificultats econòmiques

Aquestes beques seran concedides basant-se en tres criteris: econòmic, social i motivacional/talent

1) REQUISITS
Els candidats a obtenir aquesta beca han de:
•
•
•
•
•

Acreditar la situació de necessitat econòmica i el nivell de dificultat de l’economia familiar per
finançar la matrícula dels programes esmentats (veure quadre a continuació)
Acreditar la trajectòria acadèmica.
Presentar la sol·licitud de beca en el termini corresponent. És imprescindible aportar tota la
documentació sol·licitada per tal que s’admeti a tramitació.
Fer una entrevista personal prèvia a la resolució de la beca.
Compromís signat de presentar la sol·licitud a les beques del Govern de l’Estat
UNITAT FAMILIAR
Famílies d’un membre
Famílies de dos membres
Famílies de tres membres
Famílies de quatre membres
Famílies de cinc membres
Famílies de sis membres

LLINDAR MÀXIM DE RENDA
15.000 eur
24.500 eur
33.000 eur
39.000 eur
43.500 eur
47.000 eur
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2) DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR












Carta de motivació de l’alumne a becar (en el cas que sigui nou alumne al centre on la presenta)
L’imprès de sol·licitud de la beca convenientment emplenat i signat
La còpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de tots els membres de
la unitat familiar.
Còpies de rebuts, factures o altres documents justificants d’altres despeses (com hipoteca, lloguer,
quotes de crèdits...) no declarades en l’impost de la renda
Còpia de l’extracte del compte bancari corrent dels dos últims mesos.
Còpia del llibre de família on s’acrediti el nombre de fills a càrrec.
Per als alumnes que no provinguin de l’Escola Pia, una còpia de l’últim rebut de pagament de l’escola
i, en cas que s’hagi cursat amb beca, el justificant d’aquesta, emès pel centre que l’ha concedida.
Còpia de les qualificacions acadèmiques dels últims dos cursos
Informe de Serveis Socials o d’una entitat social contactada on consti la necessitat econòmica
manifestada (si és el cas).
Còpia del certificat de disminució física o psíquica de qualsevol persona que convisqui en la unitat
familiar (si és el cas).
Còpia signada del conveni regulador de separació o divorci dels pares de l’alumne (si és el cas)

Altra documentació que es pot presentar per acreditar la situació de dificultat econòmica i/o social:




Declaració de la tutela d’una persona adulta a càrrec de la família. (avi, avia, membre en
discapacitat...)
Fotocòpia del carnet de l’atur (si s’escau) i justificant de subsidi d’atur, pensió... (si és beneficiari
d’algun ajut)
Qualsevol altre document que acrediti la situació descrita

El Comitè de Beques, a fi d’adjudicar les beques de la forma més justa, podrà utilitzar tota la documentació
de què disposi sobre el candidat. També podrà sol·licitar tota la informació que consideri oportuna a fi de
valorar les circumstàncies que cal tenir en compte per a l’adjudicació i l’avaluació del manteniment
d’aquestes circumstàncies al llarg del període de concessió.
Es garanteix la confidencialitat de les dades aportades i de la presentació de la mateixa sol·licitud.
La beca podrà ser anul·lada totalment o parcialment si el rendiment escolar de l’alumne és reiteradament
inferior a les seves possibilitats, determinat per la junta d’avaluació, i/o si la conducta de l’alumne ha
merescut una sanció molt greu
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3) TERMINIS DE SOL·LICITUD I RESOLUCIÓ
CURS 2017-2018
Cicles de Formació Professional de Grau Mig i de Grau Superior
Cicles de Formació Professional de Grau Mig i de Grau Superior i programes
de formació inicial o formacions ocupacionals

SOL·LICITUD

RESOLUCIÓ

De 16 de març a 23 de juny

10 de Juliol

Del 1 de setembre al 8 de
setembre

19 de
Setembre

4) IMPORT DE LA BECA
Les beques assignades poden arribar a cobrir des del 25% dels drets d’ensenyament de cada curs fins a
un import màxim del 75%. Això implica que la família hauria d’abonar la resta.
L’alumne/a haurà de presentar la sol·licitud de beca cada any i signar el document de compromís
del becat que emet l’ESCOLA PIA CATALUNYA

5) SOL·LICITUD

Tota la documentació s’ha d’enviar, d’acord amb els terminis indicats, a les escoles on es vulgui cursar els
graus de formació professional o de formació inicial a l’atenció de l’Administrador:

Escola Pia Nostra
Senyora
Diputació, 277
08007 Barcelona
Tel. 93 488 11 66
Escola Pia Calassanci
Sant Antoni Abat, 54
08001 Barcelona
Tel. 93 319 32 54

Escola Pia Balmes
Balmes, 208
08006 Barcelona
Tel. 93 217 86 12

Escola Pia Granollers
Avinguda Sant Esteve, 14
08401 Granollers
Tel. 93 879 34 00

Escola Pia Olot
Plaça Clarà, 9
17800 Olot
Tel. 972 26 02 12

Escola Pia Sant Antoni
Ronda de Sant Pau, 72
08001 Barcelona
Tel. 93 441 06 05

Escola Pia Igualada
Plaça Castells, 10
08700 Igualada
Tel. 93 803 27 00

Escola Pia Vilanova
Rambla Samà, 114 - 116
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 815 08 75

Escola Pia Sarrià
Inmaculada, 25-35
08017 Barcelona
Tel. 93 212 09 08

Escola Pia Mataró
Plaça Santa Anna, 1
08301 Mataró
Tel. 93 755 61 59

Escola Pia Caldes
Av. Pi i Margall 157
Caldes de Montbui 08140
Tel. 93 865 03 33

Per a més informació es pot contactar a:



e-mail: beques@escolapia.cat
telèfon: 93 441 00 04
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SOL·LICITUD DE BEQUES
DEL PROGRAMA DE BEQUES DE L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA
PER A ALUMNES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Curs 2017-2018

Informació sobre l’alumne sol·licitant:
Nom i Cognom
DNI/ NIE/ Passaport
Data de naixement
Adreça electrònica personal
Adreça electrònica escola (*)
Telèfon
Adreça
Població
Nacionalitat
(*) L’adreça electrònica que se li assigna a un jove quan es alumne de l’escola. (només afecta al que ja son alumnes)

Curs en què es matricularà
Nom centre educatiu de l’Escola Pia
Com t’has assabentat de la beca?
Situació formativa actual del sol·licitant:
Està estudiant?
Quin Curs?
Quin Centre?
Has rebut ja algun cop beca de l’Escola Pia?
Situació Laboral actual:
Està Treballant?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Informació sobre els pares o tutors (Només en cas que l’alumne sigui menor o sigui pertinent)
Nom i Cognom d’un d’ells
Adreça electrònica
Telèfon
SOL·LICITA:
La concessió d’una beca per finançar els estudis corresponents a l’any acadèmic 2017-2018, sobre la base
de les dades econòmiques de la família indicades a continuació.
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DECLARACIÓ DEL PARE/ LA MARE/ EL TUTOR / o SOL·LICITANT en cas de ser adult
……………………………………………….. com a ........................................................................
(pare, mare, tutor, beneficiari)

del sol·licitant declara, sota la seva responsabilitat, que són certes les dades que es detallen a continuació.
Nombre de persones que conviuen amb el/ella (siguin familiars o no), inclòs el/la sol·licitant:
Nom
1.

Edat

Parentiu amb el sol·licitant

Professió/activitat

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Situació econòmica familiar: Us preguem reflectiu a continuació el detall dels vostres ingressos i despeses mensuals de la
vostra situació familiar.

INGRESSOS MENSUALS
Pare

Mare

Familiars

Alumne

Altres

€
Salari
Pensió
Atur
Rendes
Altres

Salari
Pensió
Atur
Rendes
Altres

Salari
Pensió
Atur
Rendes
Altres

Salari
Pensió
Atur
Rendes
Altres

Salari
Pensió
Atur
Rendes
Altres

Total
Ingressos
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DESPESES MENSUALS
a)

Import mensual de l’habitatge

Lloguer

Hipoteca

Propietat

b) Import per serveis bàsics: (promig mensual de despeses)
Aigua
Gas
Electricitat
Telèfon/ mòbil
Escala
Subtotal b
c) Altres despeses que considereu INELUDIBLES:
(Indiqueu els conceptes i els imports)

Transport (Gasolina, transport públic...)
Cost d’estudis (matrícula, quotes mensuals...) sol·licitant
Cost d’estudis (matrícula, quotes mensuals...) altres membres
Assegurances
Quotes préstecs
Alimentació i bàsics
Altres:
Altres:

Total d’altres despeses (c)
TOTAL DE DESPESES MENSUALS
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Indiqueu totes aquelles circumstàncies que considereu d’interès per a la concessió de la beca econòmica
sol·licitada.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
A fi de prendre decisions màximament objectives, el Comitè de Beques sol·licita informació econòmica per assegurar que la
concessió de les beques de l’Escola Pia de Catalunya sigui equitativa. La informació que ens faciliti ha de respondre amb veracitat
a la seva situació actual. La informació facilitada és estrictament confidencial i, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, s’informa que les dades que ens faciliti
s’incorporaran a una base de dades anomenada BDGAEPCAT, de la qual és responsable i destinatària l’Escola Pia de
Catalunya, i es faran servir exclusivament amb la finalitat d’adjudicar les beques d’acord amb els criteris econòmics que
estableix l'Escola Pia de Catalunya i per enviar-li informació de les nostres activitats per correu postal o electrònic. Pot exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, fent una comunicació escrita adreçada a la Escola Pia de Catalunya, programa de beques, C/Ronda
Sant Pau,80, Barcelona 08001.

Barcelona, ....... de .................................... de ............

Signatura del sol·licitant

Signatura del pare / la mare / el tutor

