FUNDIT

Beques i ajuts per als estudiants de programes
formatius de l’Escola de Formació Professional
Avançada EFPA i l’Escola d’Arts i Tècniques de la
Moda EATM (Convocatòria 2018-2019)

Les activitats de l’Escola de Formació Professional Avançada (EFPA) i de l’Escola d’Arts i Tècniques de la Moda
(EATM) comptem amb el suport de la Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT), la qual articula la col·laboració
entre l’escola i empreses, organitzacions o institucions que assumeixen el seu compromís amb el disseny, la
tecnologia i la innovació. Un compromís que es concreta en col·laboracions amb les activitats acadèmiques, en
projectes conjunts de R+D+i, en el programa de pràctiques a empreses, en aportacions al fons de beques,.....En
el marc d’aquestes relacions, s’atorguen diversos tipus de beques, ajuts i descomptes per facilitar l’accés als
estudis d’acord amb la normativa detallada en aquest document.
L’adjudicació està condicionada al compliment dels requisits i s’atorguen fins al límit de disponibilitat del fons de
beques.
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1. BEQUES COL·LABORACIÓ
1.1- Beca per alumnes de nou accés
2.2- Beca per alumnes de 2on curs

2. AJUTS
2.1- Ajut/descompte a fills de treballadors en actiu d’empreses, i institucions i organitzacions amb convenis de
col·laboració amb la FUNDIT.
2.2- Ajut/descompte a alumnes de famílies nombroses/monoparentals.
2.3- Ajut/descompte per a alumnes amb germans matriculats a l’EFPA o EATM o centres de la FUNDIT.
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1. BEQUES DE COL·LABORACIÓ
1.1- Beca per alumnes de nou accés
Beques adreçades a alumnes de nou accés amb problemes econòmics i/o un bon expedient acadèmic a l’inici
del curs acadèmic al qual s’ha matriculat o adreçades a alumnes que vulguin col•laborar amb activitats diverses
dels tallers o unitats de l’escola
La beca a sol·licitar serà entre el 10% i el 20% de descompte sobre l’import total del curs.
Els alumnes de 1r curs que rebin la beca de col·laboració dedicaran entre 100h i 200h en activitats del centre,
actes, suports a departaments o esdeveniments del centre, entre altres. Les hores seran distribuïdes des
d’octubre a juliol de cada curs acadèmic en funció del descompte aplicat amb una dedicació mínima de 3
hores/setmana.
La sol·licitud d’aquesta modalitat de beca es presentarà a Secretaria Acadèmica com a màxim dins de la primera
quinzena de setembre. La documentació a presentar és:
-

Carta de sol·licitud
Cartes de recomanació dels seus centres d'ensenyament o de les empreses en les que estan treballant.
Expedient acadèmic
Documents que acreditin el nivell d’ingressos familiars o situacions d’atur.

1.2- Beca per alumnes de 2on curs
Beques adreçades als alumnes de 2on curs dels Cicles Formatius amb problemes econòmics i/o un bon
expedient acadèmic a l’inici del curs acadèmic al qual s’ha matriculat o adreçades a alumnes que vulguin
col•laborar amb activitats diverses dels tallers o unitats de l’escola.
La beca a sol·licitar serà entre el 10% i el 20% de descompte sobre l’import total del curs.
Els alumnes de 2n curs que rebin la beca de col·laboració dedicaran entre 100h i 200h en activitats del centre,
actes, suports a departaments o esdeveniments del centre, entre altres. Les hores seran distribuïdes des
d’octubre a juliol de cada curs acadèmic en funció del descompte aplicat amb una dedicació mínima de 3
hores/setmana.
La sol·licitud d’aquesta modalitat de beca es presentarà a Secretaria Acadèmica com a màxim dins de la primera
quinzena de setembre. La documentació a presentar és:
-

Carta de sol·licitud
Cartes de recomanació de les empreses en les que estan treballant, si s’escau.
Expedient acadèmic de l’EFPA/EATM
Documents que acreditin el nivell d’ingressos familiars o situacions d’atur.

(*) La FUNDIT atorgarà fins a 4 beques per alumnes nou accés i fins a 4 beques per alumnes de 2on curs per
curs acadèmic.
El total de beques de formació i col·laboració no superaran les 8 beques/any acadèmic. Només es superarà aquesta quantitat a petició del
departament d’Admissions i de l’aprovació posterior per part de la Comissió Permanent de la FUNDIT.
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2. AJUTS
2.1- Ajut/descompte a fills de treballadors en actiu d’empreses, institucions i organitzacions amb
convenis de col·laboració amb l’EFPA/EATM o altres centres de la FUNDIT.
• Alumnes de nou accés: 10% de descompte sobre l’import total del curs.
• Alumnes ja matriculats a EFPA/EATM: 10% de descompte sobre l’import total del curs. La renovació o accés
a l’ajut queda condicionat a haver aprovat totes les assignatures matriculades l’any acadèmic anterior en la
primera convocatòria i que el membre de la unitat familiar continuï treballant en l’empresa, institució o
organització amb conveni de col·laboració vigent.
2.2- Ajut/descompte a alumnes de famílies nombroses/monoparentals
Els alumnes que formen part d’una família nombrosa o monoparental, disposaran d’un descompte del 10% de
sobre l’import total del curs, a partir del curs en el qual s’acredita ser família nombrosa o monoparental. Per
continuar gaudint del descompte caldrà aprovar totes les assignatures matriculades a l’any acadèmic anterior
en la primera convocatòria.
2.3- Ajuts/descompte per a alumnes amb germans matriculats a l’escola o en altres estudis de la FUNDIT
Els alumnes amb germans que estiguin cursant estudis a l’EFPA/EATM o a un altre centre de la FUNDIT,
disposaran d’un ajut/descompte sobre l’import total del curs:
• Dos germans matriculats a la FUNDIT, un d’ells a l’EFPA/EATM i l’altre a qualsevol altre estudi de la
FUNDIT: 10% sobre l’import total del curs, els dos matriculats a l’EFPA/EATM: 20% del import a cadascun.
Aquest ajut/descompte s’aplicarà mentre es mantingui la matriculació simultània. Per a la seva aplicació caldrà
renovar la sol·licitud cada any i serà requisit aprovar totes les assignatures matriculades a l’EFPA/EATM a l’any
acadèmic anterior en la primera convocatòria.
La sol·licitud dels ajuts per a aquests alumnes es presentarà a Secretaria Acadèmica de l’EFPA/EATM com a
màxim dins de la primera quinzena de juliol o dins la primera quinzena de setembre. La documentació a presentar és:
▪
▪
▪

Carta de sol·licitud
Documentació acreditativa de les circumstàncies que justifiquin l’ajut (mostrar l’original i facilitar la còpia).
Carta d’admissió al centre i resguard de l’abonament de la reserva de plaça (còpia).

Addicionalment, cal que la preinscripció a l’EFPA/EATM s’hagi realitzat amb anterioritat al 30 de juny de 2018.
La sol·licitud dels ajuts per a alumnes ja matriculats al centre es presentarà a Secretaria Acadèmica com a
màxim dins de la primera quinzena de juliol. La documentació a presentar és:
▪
▪
▪

Carta de sol·licitud
Documentació acreditativa de les circumstàncies que justifiquin l’ajut (mostrar l’original i facilitar la còpia).
Haver superat el curs anterior en la primera convocatòria i acreditar-ho amb la presentació de l’expedient
acadèmic (còpia)

En cas que un alumne pugui rebre més d’una beca o ajut, l’EFPA/EATM atorgarà entre les diverses opcions aquella que sigui la més
favorable per a l’alumne.
Els alumnes que només es beneficiïn dels ajuts, podran acumular-los fins a un import màxim d’una beca del 20%.
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