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FUNDACIÓ
PERE TARRÉS
Institut de Formació

Sol·licitud de Beca per a cursos de Lleure i Programes oberts

Els criteris per concedir els ajuts són:
•
•
•
•

La situació socioeconòmica
L’interès i la capacitat per aprofitar el curs
L’experiència i la vinculació en entitats del sector
La corresponsabilització de l’alumne d’una part del cost del curs ( no es concedeixen de manera ordinària beques de més
del 50% del total de l’import del curs)

Documentació que cal adjuntar amb aquesta sol·licitud:
•
•
•
•
•

Certificació de l’empadronament de les persones que conviuen amb el sol·licitant de l’ajut.
Fotocòpia de la declaració de renda personal i de la unitat familiar en la qual conviu l’alumne de l’últim exercici econòmic
Fotocòpia de les dues últimes nòmines personals i de la unitat familiar en la qual conviu l’alumne.
Qualsevol altre document (fotocòpia del full de subsidi, contracte de treball, etc) que acrediti la situació descrita.
En cas de demanar diferents beques en un mateix exercici econòmic l’Institut de Formació es reserva el dret de demanar
tota la documentació.

A continuació us demanem unes dades personals, familiars i econòmiques, exclusivament amb la finalitat de conèixer la situació
del sol·licitant i adjudicar els recursos amb la mateixa equitat. Es garanteix la confidencialitat de la informació facilitada.

1. Dades personals
Cognoms ___________________________________ Nom _________________ NIF ____________________________
Adreça (c/, núm.,pis i porta) ___________________________________________________________________________

■

Codi postal ____________________________________ Població ____________________________________________
Telèfon _______________________________ Data de naixement ____________________________________________

Carolines, 10

08012 Barcelona

■

Tel. 93 410 16 02

■

Fax 93 439 45 15

■

if@peretarres.org

L’Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés és una institució no lucrativa diocesana dedicada a la formació d’educadors en
el lleure i d’educadors socials en diferentes àrees.
Aquest centre no vol excloure ningú de la seva formació per raons econòmiques, pel què existeix una partida econòmica
dedicada a becar alguns dels nostres alumnes que siguin objecte d’ajut.

2. Dades econòmiques del sol·licitant i la unitat familiar si hi conviu

Institut de Formació

■

Totes les dades econòmiques s’han de documentar per a poder considerar-les.

Del sol·licitant de l’ajut
Edat________ Vius sol? Sí q No q

Contracte de treball? Sí q No q

Ingressos bruts mensuals _______________________________
En cas d’èsser estudiant, residir fóra de la unitat familiar i tenir despeses de lloguer, cost mensual de__________________€.

Dades unitat familiar (si hi conviu)
Nombre de persones amb les quals conviu:________menors de 18 anys?________majors de 18 anys?_______
Si són majors de 18 anys, ingressos bruts mensuals de cadascun____________________________________________€.
D’altres despeses rellevants que cal considerar ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Has tingut algun altre ajut de la Fundació Pere Tarrés per algun altre curs? Sí q

No q
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En cas de rebre algun altre ajut pel mateix curs, d’alguna altra entitat, estaríes disposat/da a retornar la quantitat què podria
atorgar la Fundació? Sí q

No q

3. Dades acadèmiques
Curs becat per al qual es sol·licita l’ajut: Nom______________________________Import____________Codi curs___________
Màxim nivell de formació reglada finalitzada:
q EGB

q E.Primari

q E.Secundari

q COU

q Mòduls professionals

q Diplomatura universitària

q Llicenciatura universitària

q FPI

q FPII

Any d’acabament d’aquesta formació ____________________________________________________________________
Indica d’altres formacions que tinguis de més de 60 hores ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

4. Dades de l’experiència professional o voluntària en el camp de l’Educació social
Experiència del sol·licitant en entitats de l’àmbit social (descripció breu, experiència, tipus, durada...)

Persones que poden avaluar el teu aprofitament del curs pel qual demanes ajut (nom, entitat i telèfon)

Altres aspectes a afegir

Certificat de l’entitat on desenvolupes tasques de voluntari o professional
A complimentar pel responsable de l’organització

En /Na __________________________________________________________________________________________
amb el NIF __________________________ com a responsable del centre _____________________________________
del c/ ______________________________________ núm. ____________ telèfon _____________________________
Declara que:
Són certes les dades abans esmentades i descriuen fidelment la situació d’en/na

Barcelona, ______________________________________

Signatura i segell de l’entitat

Resolució (a complimetar per l’Institut de Formació de Fundació Pere Tarrés)

Quantitat concedida________________Data________________Director de Formació:______________________

