CONVOCATÒRIA DE BEQUES COL.LABORO

CURS ACADÈMIC 2021/2022

1. Destinataris.
Beques destinades a alumnes matriculats durant el 2on curs en alguna de les titulacions de
CTS amb dificultats econòmiques per continuar amb els estudis, en les condicions que
s'estableixen en els següents articles.
2. Quantia.
La beca correspondrà a un descompte del 25% que es descomptarà de l'import de la
totalitat del cost del 2on curs acadèmic.

3. Criteris per a l'adjudicació de beques per a alumnes de 2on curs:

A) CRITERIS ECONÒMICS - RENTA:
Renta igual o inferior a 10.000 € per cada membre de la unitat familiar. (model 100
de la última declaració de la renta).
Membres computables: Per al càlcul de la renta familiar a efectes de beca, són membres
computables de la familia: el pare i la mare , el tutor o persona encarregada de la guarda
i protecció de el menor, si escau; el sol·licitant; els germans solters menors de vint anys i
que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2019 o els de major edat,
quan es tracti de persones amb discapacitat.
B) Expedient acadèmic 1er curs.
C) ENTREVISTA PERSONAL (actitut, interès per estudiar, expedient del 1er curs)

D) Número de beques: 1 beca per cicle formatiu
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5. Criteris de valoració de la convocatòria.
Les sol·licituds presentades s'ordenaran per data de realització de reserva de plaça a la
titulació sol·licitada. S'atorgaran les beques de cada titulació a les sol·licituds que, complint
els requisits de l'apartat 3, superin una entrevista personal amb direcció.

6.DOCUMENTACIÓ a presentar.
- Sol·licitud de beca complimentada.
- Còpia de la declaració de la renda de l'any anterior de tots els membres computables.
- Certificat d'empadronament col·lectiu, que acrediti tots els membres computables de la
unitat familiar que resideixen en aquest domicili.
- Model 100 de la última declaració de la renta.
S´haurà de presentar a la
secretaria@ctsformacion.com

Secretaria

de

CTS

o

per

correu

electrònic

El Centre podrà requerir més documentació justificativa de la situació econòmica si ho
considera necessari. En el cas que la mateixa no s'aporti en el termini que a l'efecte s´
estableixi, la sol·licitud quedarà anul·lada i s'entendrà per denegada.

7. Incompatibilitats.
Els alumnes beneficiaris d'aquesta beca no podran gaudir d'altres bonificacions de
matrícula pròpies de CTS.
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8. Termini de presentació de la documentació i Resolució de la convocatòria.

Termini de presentació:

31 de maig de 2021.

La resolució serà a partir de l'1 de juny de 2021.
S´haurà de presentar
info@ctsformacion.com

a

la

Secretaria

de

CTS

o

per

correu

electrònic

Els sol·licitants hauran de reunir els requisits econòmics i situació familiar que s'indiquen a
la convocatòria en la data establerta com a límit en el termini en el que sol·liciti la beca.
La beca concedida només serà efectiva en el cas que s'hagi formalitzat la reserva de plaça
del 2on curs.
La falsedat en les dades presentades comportarà pèrdua de la beca establint l'obligació de
reintegrar les quantitats percebudes per la mateixa.

9. Obligacions.
Els estudiants han de complir els requisits d'accés i admissió per a titulacions així com els
requisits de matrícula exigits en la Normativa de CTS i el Departament d´Educació.
Hauran de realitzar tasques en els departaments del Centre, concretament 200 hores,
sempre fora de l'horari lectiu per no interferir en les seves classes.

10. Causes de finalització de la beca COL.LABORO.
- Conducta inapropiada de l'alumne
Un comportament inadequat per part de l'alumne que sigui qualificat com a falta greu o
molt greu per part de la Comissió de Beques reunida a aquest efecte, pot donar lloc a una
reducción de l'import de la beca o revocació de la mateixa en funció de la gravetat de les
seves actuacions.
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- Incompliment de l'obligació d'aportar la documentació requerida
La manca d'aportació de la documentació que es requereixi per a la verificació de les
dades comunicats, serà causa suficient per revocar la beca o ajut concedit i per reclamar al
beneficiari de la mateixa les quantitats rebudes fins aquell moment.
- Incompliment de les responsabilitats vinculades al seu Beca de Col·laboro.
El criteri per determinar l'incompliment en l'activitat desenvolupada per l'alumne vindrà
establert pel responsable de departament corresponent i per la Normativa Interna del
Centre. L'alumne serà informat per escrit de l'incompliment de la seva tasca fins a 2
vegades implicant una reducció de la beca segons la següent taula:
AMONESTACIÓ REDUCCIÓ
1ª. amonestació
2ª. amonestació

Reducció d´un 10%
Cancelació de la beca

11. Comunicació de resultats.
La resolució de la convocatòria es comunicarà als candidats beneficiaris per mail des de
Secretaria.

12. Reclamacions.
Les reclamacions als resultats de la convocatòria es podran presentar en el termini de tres
dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la notificació dels resultats, mitjançant escrit
dirigit a director de CTS, que s'ha de presentar al registre de la Secretaria.

Sabadell,

a 15 de febrer de 2021.
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