SUPORT A LA SOL·LICITUD DE BEQUES
D’ESTUDIS POSTOBLIGATORIS NO
UNIVERSITARIS. CURS 2018-19
L’Ajuntament de Manlleu oferirà suport durant el mes de setembre a
l’alumnat que necessiti ajuda per realitzar la sol·licitud de beca d’estudis
postobligatoris.

Les persones interessades han demanar hora a l’OAC (Oficina d’Atenció
Ciutadana) de Manlleu.

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Plaça Fra Bernadí, 6 (1a planta)
93 850 66 66 | atenciociutadana@manlleu.cat

Les beques van destinades a alumnes dels estudis següents:
•

Primer i segon cursos de batxillerat

•

Formació professional de grau mitjà i de grau superior

•

Ensenyaments artístics professionals

•

Ensenyaments esportius

•

Ensenyaments artístics superiors

•

Estudis religiosos superiors

•

Estudis militars superiors

•

Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat a distància)

•

Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació
professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles formatius
de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres
privats.

•

Formació professional bàsica / Programes de formació i inserció (PTT)

Documentació necessària per sol·licitar la beca d’estudis postobligatoris

 Document d’identificació (DNI/NIE). De la persona sol·licitant i de totes les
persones que resideixen al mateix domicili.
Cal portar el document físic o bé fotocopiat/fotografiat per les dues cares.

 Número de compte corrent, on el/la sol·licitant li ha de constar com a
titular.

 Accés a un correu electrònic.
 En cas de família nombrosa, document on hi consti els familiar beneficiaris
i la data de validesa.
 En cas de discapacitat reconeguda, cal portar el document acreditatiu on
hi consta la data de reconeixement i grau de discapacitat.
 Les persones perceptors de PIRMI (o famílies) necessitaran un certificat
dels ingressos rebuts durant el 2017.
 En alguns casos pot ser necessari aportar dades de la declaració de la
renta, informació sobre el lloguer o dades del domicili o altra informació.
El termini per fer a sol·licitud de beques finalitza el dia 1 d’octubre. Es
recomana fer el tràmit amb antelació per si convé aportar nova documentació.

