SOL·LICITUD DE BECA PER A FAMÍLIES EN ATUR AMB FILLS I FILLES
QUE ESTIGUIN CURSANT ESO O BATIXILLERAT A TERRASSA

CURS ANGLÈS 2017-2018

DADES DE L’ALUMNE
NOM I COGNOMS
DE L’ALUMNE

NOM I COGNOMS
DEL PARE

NOM I COGNOMS
DE LA MARE

TELÈFON I CORREU
ELECTRÒNIC DE
CONTACTE

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
-

Document justificatiu segellat pel SOC, acreditant el cobrament de la prestació de l’atur on consti el període i
l’import mensual de la prestació del pare, mare o d’ambdós.
1 fotocòpia del DNI de l’alumne
1 fotografia recent de l’alumne
Certificat de la secretaria del centre on consti el currículum acadèmic de l’escola d’ESO o de batxillerat de
l’alumne del curs 2015-2016, del curs 2016-2017, amb les qualificacions numèriques obtingudes, així com la nota
mitjana del currículum.

En el cas que procedeixi:
-

-

Certificat de reconeixement de discapacitat de membre/membres del nucli familiar (parella/fills)
Carnet de família nombrosa
Carnet de família monoparental
Còpia del llibre de família

CONDICIONS GENERALS
-

FIAC atorga 2 beques per a l’estudi de llengües estrangeres per un curs de 3 hores setmanals d’octubre a juny.
La convocatòria està oberta a famílies que tinguin un o dos dels seus membres a l’atur i amb fills/es, que el curs 20162017 hagin cursat ESO o batxillerat de Terrassa.
Per a la concessió de les beques es tindrà en compte les condicions socioeconòmiques, personals i familiars.
En el cas que la documentació aportada ens indiqui que hi ha més de dos possibles candidats, les beques s’atorgaran
mitjançant un sorteig públic entre els finalistes.
La comissió de selecció estarà integrada per la direcció de l’escola.
Queden exclosos del programa de beques familiars directes de treballadors de FIAC i alumnes que ja hagin gaudit
d’una beca FIAC.
La beca es mantindrà sempre i quan hi hagi una assistència mínima d’un 80% i un informe favorable d’aprofitament del
curs per part del professor.
La persona beneficiària de la beca no tindrà dret a cap altre tipus de descompte. Només es podrà accedir a una
beca per família.
La presentació de la documentació s’haurà de fer en qualsevol centre de FIAC Terrassa fins el 8 de setembre. La
comunicació dels becats es farà abans d’iniciar el curs.
Per poder sol·licitar la beca cal complimentar i signar el full d’inscripció i aportar tota la documentació requerida.

La signatura d’aquest document implica l’acceptació de les condicions generals

SIGNATURA
Nom i cognoms del
pare, mare o tutor

NIF

Signatura:
_________________, _____ de ________________ de 2017
Per tal de formalitzar la sol·licitud, entregueu aquest full, juntament amb la documentació requerida degudament complimentats, a la
secretaria de qualsevol centre de FIAC Terrassa.

