	
  

BEQUES A L'ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
La Fundació Privada Reddis ha acordat atorgar uns ajuts als alumnes de
Formació Professional que hagin demostrat un bon aprofitament al llarg dels
seus estudis.

BASES:
1.- Les beques tindran un import de 600€ i es distribuiran proporcionalment al
nombre d'alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior dels centres de la
comarca del Baix Camp, inclosa l’Escola d’Art.

2.- La concessió d’aquests ajuts té per finalitat que els alumnes puguin
continuar els seus estudis en acabar els de secundària postobligatòria,
accedint als estudis de Grau de la Universitat, i per tant, serà

condició

necessària, a més dels requisits que marqui la comissió de cada Centre, que el
beneficiari presenti el rebut de matrícula per als estudis superiors que vulgui
iniciar.

3.- No es podran concedir ajuts als alumnes que, per qualsevol altre motiu,
tinguin matrícula gratuïta per als estudis que vagin a iniciar, ja sigui per beques
concedides per l’Estat o la Generalitat.

4.- La composició de la comissió avaluadora per a la concessió dels ajuts la
decidirà cada Institut, procurant que hi hagi representants dels diferents sectors
que formen els Consells Escolars dels centres.

5.- Com que la finalitat de l’ajut no és de premi, sinó d’estímul per seguir la
formació, l’esperit de la Fundació és que es doni a aquells alumnes que, a més
de demostrar el seu esforç i treball, necessitin més d’aquest ajut econòmic. Per
tant han de prevaler els criteris de necessitat, a partir d’una nota mínima que
posarà el Consell Escolar de cada centre.

6.- La Fundació considera convenient que en el moment de presentar les llistes
amb els noms dels beneficiaris, es faci constar també el cognom i nom de dos
possibles substituts.

7.- S’estableix un termini, fins al 31 de desembre de l’any en curs, per a fer
efectiu el cobrament de la beca, per part de l’alumnat seleccionat. Passat
aquest termini, es poden perdre tots els drets que es pugin derivar d’aquesta
convocatòria.

8.- En cas de dubte sorgit per la interpretació d’aquestes bases, l’Institut
corresponent convocarà una comissió formada per dos membres de la
Direcció, dos del Patronat de la Fundació i un membre de l’AMPA.

9.- D'acord amb les dades de matrícula del curs 2013-2014, la distribució de les
beques entre els diferents centres és la següent:

Centre

Localitat

Nombre de beques

I. Gaudí

Reus

2

I. d'Horticultura

Reus

1

I. Baix Camp

Reus

3

I. Domènech i Montaner

Reus

1

I. Ramon Berenguer IV

Cambrils

1

I. Escola d'Hoteleria

Cambrils

2

I. Berenguer d'Entença

L'Hospitalet de l'Infant

1

Escola d’Art

Reus

1

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, autoritzo i quedo informat/informada de la incorporació de
les meves dades als fitxers automatitzats existents en la Fundació Privada
REDDIS, així com al seu tractament automatitzat, pel compliment de les
finalitats fundacionals de la Fundació Privada REDDIS.
Quedo informat/da de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, segons els requisits establerts en la legislació vigent,
per mitjà de notificació dirigida a FUNDACIO PRIVADA REDDIS, Plaça Llibertat
nº 6, Entresol (43201) REUS.
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