Barcelona, 06/09/2017

BEQUES ESTUDIS POST-OBLIGATORIS

El Ministeri d’Educació convoca BEQUES per ajudar els
estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius. Són ajuts per a
l’escolaritat, el material, els desplaçaments (segons km), etc.
LLEGIU la informació de la convocatòria a la pàgina web del
CONSORCI D’EDUCACIÓ:
www.edubcn./cat
1. Alumnat i famílies
2. Ajuts, beques i subvencions : altres convocatòries
3. Beques: Beques per a ensenyaments post-obligatoris no
universitaris.
Cada alumne haurà d’omplir la sol·licitud, enviar-la
telemàticament, fer TRES còpies i lliurar-les personalment al
Col·legi amb la resta de documents que s’indiquen a continuació.
I si ja l’heu enviat abans de rebre aquesta informació, també
haureu de presentar la documentació al Col·legi.
Concerteu a recepció visita amb la María Luisa – Beques, del 18
de setembre al 2 d’octubre de 2017,des de les 11,30 a les 13,00
hores.
Ella us la revisarà i, si cal fer alguna modificació, us ho dirà, per
poder tramitar la beca i poder realitzar les certificacions
acadèmiques que requereix el Consorci.

Documentació a adjuntar:
a. Dos exemplars de la sol·licitud de beca enviada telemàticament
(probablement un total de 4 fulls).
b. Fotocòpia dels DNI de tots els membres de la unitat familiar.
c. Fotocòpia de les dades bancàries. És obligatori que consti el
nom de l’alumne en el compte bancari.
d. Els alumnes que viuen fora de la ciutat de Barcelona, un
certificat històric de convivència (es demana a l’Ajuntament).
e. Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si cal.
f. Fotocòpia del carnet monoparental, si cal.
g. Titularitat del lloc de residència a Barcelona si sou de fora de
Barcelona però durant el curs viviu aquí: fotocòpia del contracte
de lloguer amb el vostre nom.
h. Reconeixement de la disminució de l’alumne/a o d’un membre
de la unitat familiar si és el cas, amb el tant per cent de
disminució.
i. Fotocòpia del document que pugui acreditar situacions com
atur, invalidesa, orfandat.
j. Fotocòpia del document que acrediti el cobrament de la
pensió, les nòmines, en cas de no haver presentar la
Declaració de la Renda.
k. Certificat del curs anterior amb:
1. Nota de la prova d’accés, o
2. la mitjana ponderada de les notes (Cicles formatius), o
3. la mitjana aritmètica (Batxillerat).
Les han d'expedir els centres on s'han realitzat els estudis el
curs anterior.
ÉS IMPRESCINDIBLE presentar al Col·legi TOTA la
documentació que es demana amb les sol·licituds, si no es pot
donar per INCORRECTA.

