MODALITAT A: PERFECCIONAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA PER A
ESTUDIANTS DE 2n CICLE D’ESO I ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS

Imprès de sol·licitud de beca :
Dades de l’alumne
Nom:

Cognoms:

Adreça:
CP:

Núm.:
Població:

Telèfon/s:
Adreça electrònica (en majúscules)

Dades del pare/mare o tutor:
Nom:

Cognoms:

Telèfon/s:
Adreça electrònica (en majúscules)

Documentació que s’adjunta:
Fotocòpia del DNI de l’alumne.
Certificat acreditatiu del curs i estudis que actualment s’estan realitzant.
Certificat acadèmic del darrer curs realitzat per l’alumne, expedit pel centre educatiu
amb expressió numèrica de la mitjana acadèmica i de la nota d’anglès.
Certificació que acrediti els requisits de residència estipulats en les bases.
Certificat de convivència on consten els membres de la unitat familiar.
Declaració responsable referida a la renda familiar disponible i al nombre de
membres de la unitat familiar.

,

Signatura del pare/mare o tutor

de

de 2018

Nom de l’alumne:

Indicació de preferències de destinació:

MOLT IMPORTANT: D’acord amb la base 8a de la convocatòria la Fundació proposa
les destinacions per a les estades. Aquestes s’adjudiquen prenent com a base les
preferències indicades pels sol·licitants i per estricte ordre de la puntuació obtinguda
pel becat. Aquesta adjudicació és inapel·lable.
Destinacions que es proposen:
a) Estudiants de secundària que estiguin cursant 2n cicle d’ESO:
País Programa

Allotjament

Dates aprox.

UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
IRL
IRL

FAMÍLIA
FAMÍLIA
RESIDÈNCIA
FAMÍLIA
FAMÍLIA
RESIDÈNCIA
FAMÍLIA
FAMÍLIA
RESIDÈNCIA
FAMÍLIA
FAMÍLIA

01/07
01/07
03/07
03/07
08/07
08/07
22/07
24/07
24/07
30/06
02/07

BECKENHAM CENTRE
THE GATE HOUSE
SAINT FELIX SCHOOL
EASTBOURNE COLLEGE
BERKHAMSTED SCHOOL
CHRIST COLLEGE
THE GATE HOUSE
EASTBOURNE COLLEGE
EASTBOURNE COLLEGE
THURLES
ALEXANDRA COLLEGE

-

15/07
15/07
17/07
17/07
22/07
22/07
05/08
07/08
07/08
13/07
15/07

Núm.
places Preferència
4
3
3
6
2
2
4
5
4
4
2

(Valoreu d’1 a 11 la vostra preferència. La 1 com a primera preferència i la 11 com a darrera)

b) Estudiants d’ensenyaments postobligatoris:
País Programa

Allotjament

Dates aprox.

UK
IRL
USA
USA
USA

FAMÍLIA
FAMÍLIA
FAM. VOLUNTÀRIA
FAM. VOLUNTÀRIA
FAM. VOLUNTÀRIA

03/07
02/07
27/06
01/07
23/07

EASTBOURNE COLLEGE
GRIFFITH UNIVERSITY
ÀREA GRANS LLACS
ÀREA LOS ANGELES
ÀREA GRANS LLACS

-

31/07
29/07
24/07
29/07
19/08

Núm.
places
6
6
6
2
6

Preferència

(Valoreu d’1 a 5 la vostra preferència. La 1 com a primera preferència i la 5 com a darrera)

Les dades personals proporcionades en aquest formulari seran sotmeses a un tractament automatitzat, de
caràcter confidencial, en un fitxer creat conforme els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les vostres dades no s’utilitzaran per a altres
finalitats que no siguin les pròpies del formulari ni es cediran a tercers. Podeu accedir a les vostres dades
i exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició a la seu de la Fundació a Santa Coloma de
Farners.

DECLARACIÓ RESPONSABLE MODALITAT A: PERFECCIONAMENT DE LA
LLENGUA ANGLESA PER A ESTUDIANTS D’ESO I ENSENYAMENTS
POSTOBLIGATORIS

En / na _________________________________________________________________, amb
domicili a __________________________________________________, núm. ___________
de _______________________________________ i D.N.I. núm. __________________,
actuant com a _________________ (pare/mare/tutor)
de l’alumne _______________________________________________________, peticionari
d’una beca per al perfeccionament de la llengua anglesa en una institució educativa,

DECLARO sota la meva responsabilitat:
a) Que la nostra unitat familiar es composa de _____ membres.
(marcar només si s’escau)
Família monoparental
Família amb descendents sense ingressos propis, menors de 25 anys i cursant estudis universitaris o de grau
superior
Membre de la unitat familiar afectat per alguna minusvalia acreditable.

b) Que la renda familiar disponible de la unitat familiar és de ___________________ euros.
S’ha de declarar, com a renda familiar disponible, de conformitat amb la Llei 46/2002, la base liquidable general
sotmesa a gravamen (casella 450) consignada en la darrera declaració de Renda. O, en el seu cas, la suma de les
bases liquidables de cadascun dels membres de la unitat familiar en el supòsit de declaracions de Renda que no siguin
conjuntes.

I ACCEPTO:
a) El contingut íntegre de les bases de la convocatòria de beques.
b) El compromís d’acceptar la beca i presentar la documentació que s’estableix en les bases
en el cas de ser-ne beneficiaris.
c) El compromís de presentar els documents i altres acreditacions que em siguin demanades,
en relació als ingressos de la unitat familiar o d’altres aspectes relacionats amb el gaudi
efectiu de la beca, dins el procés de justificació i pagament de la beca.
d) El compromís de fer el pagament en el compte bancari que s’indiqui (i presentar el
document que ho acrediti) del percentatge de beca no subvencionat per la Fundació.

__________________________, ___ de _______________________ de 2018
Signatura,

Les dades personals proporcionades en aquest formulari seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter
confidencial, en un fitxer creat conforme els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal. Les vostres dades no s’utilitzaran per a altres finalitats que no siguin les
pròpies del formulari ni es cediran a tercers. Podeu accedir a les vostres dades i exercir els drets de rectificació,
cancel·lació i oposició a la seu de la Fundació a Santa Coloma de Farners.

