CONVOCATÒRIA DE BEQUES EXCEL.LÈNCIA

CURS ACADÈMIC 2021/2022

1. Destinataris
Beques destinades a alumnes de nou ingrés que hagin formalitzat la sol·licitud d'admissió i
realitzat la reserva de plaça per a matricular-se en alguna titulació de CTS, en el curs 2021/2022 i
que compleixin els criteris establerts en l'apartat 3.
2. Quantia
La beca correspondrà a un descompte del 20% que es descomptarà de l'import de la matrícula
corresponent a aquest curs acadèmic.

3. Criteris per a l'adjudicació de beques per a alumnes de nou ingrés:
CRITERIS BAREMACIÓ
A) ACADÈMICS
Expedient acadèmic: nota mitjana igual o superior a 8,5 (estudi que dona accés)
B) ALTRES
Entrevista personal (actitud, interès per estudiar, cursos relacionats amb el sector)

4. Documentació a presentar.
- Sol·licitud de beca complimentada.
- Expedient o historial acadèmic, on figuri la qualificació dels estudis reglats d’accés (qualificació
Mitjana).

5. Incompatibilitats.
Els alumnes beneficiaris d'aquesta beca no podran gaudir d'altres beques/ bonificacions de
matrícula pròpies de CTS.
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6. 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. IMPORTANT: CTS es reserva el dret a posposar la
resolució a la segona convocatòria de BEQUES EXCEL·LÈNCIA en cas de no arribar a un mínim de
sol·licituds estipulat pel centre.
La segona finalitza quan quedin cobertes, sempre que quedin vacants de la primera convocatòria.
S´haurà de presentar a la Secretaria de CTS per correu electrònic (info@ctsformacion.com ). 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 obtingut plaça en la titulació en la qual
ha sol·licitat la beca.
La falsedat en les dades presentades comportarà pèrdua de la beca establint l'obligació de
reintegrar les quantitats percebudes per la mateixa.
7. Aplicació de la bonificació atorgada en cas de concessió de beca.
Els alumnes de nou ingrés hauran de comunicar que posseeixen la bonificació en el moment de
formalitzar la matrícula definitiva perquè els sigui aplicada.
Aquesta bonificació s'aplicarà en el rebut de la matricula definitiva.
8. Obligacions
Els estudiants han de complir els requisits d'accés i admissió per a les titulacions reglades, així com
els requisits de matrícula exigits en la Normativa de CTS.
10. Comunicació de resultats.
La resolució de la convocatòria es comunicarà als candidats beneficiaris per mail des de Secretaria.
11. 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,

15 de febrer 2021.
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