Programa d’ajuts econòmics per a la realització de treballs de
síntesi i/o de recerca de l’alumnat
Objectiu
Donar suport econòmic a l'alumnat de l'escola que realitzi treballs de síntesi i/o recerca, per
tal d’evitar que el cost del mateix sigui un impediment per al seu desenvolupament.

Destinataris
Alumnes o grups d’alumnes de l’escola Mare de Déu del Carme de Terrassa, que cursin
estudis de secundària o batxillerat, que la seva família sigui membre de l’AMPA i estiguin al
corrent de pagament de totes les quotes de l’AMPA.

Quantia dels ajuts
L'AMPA dotarà cada any una quantia que s’aprovarà a l’assemblea. La dotació pretén cobrir,
totalment o parcialment, les despeses del treball per compra de materials o d’altres
despeses directament relacionades amb el mateix, i sempre justificades documentalment
(factures o rebuts). La dotació del programa es comunicarà anualment, després de
l’assemblea, a la web de l’AMPA.
L’import de cada ajut anirà en funció del pressupost anual del programa i de la quantia de
sol·licituds rebudes. Es podrà atorgar l’ajut pel total de l’import sol·licitat o per a una part.

Sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds va, des de l’inici del curs acadèmic fins al dia 20
d’abril. Les sol·licituds s’hauran de realitzar individualment omplint el formulari electrònic
existent a 
www.ampakarmel.cat/beques. Addicionalment, cada treball haurà de remetre un
arxiu en format PDF a beques@ampakarmel.cat, amb la següent informació:
●
●
●

Nom, cognoms, curs i classe de cada participant.
Escrit argumentant la candidatura a l’ajut.
Justificació econòmica. Pressupost total de la inversió amb IVA inclòs. La quantia de
l’ajut serà únicament de la part econòmica justificada

L’AMPA podrà sol·licitar documentació addicional si així ho considera necessari.
Només s'acceptaran les sol·licituds realitzades pel canal i termini estipulat, que compleixin
els requisits establerts i aportin la documentació sol·licitada.
El llistat dels ajuts sol·licitats que compleixen els requisits es publicarà a la web de l’AMPA.
La presentació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol aspecte
que no estigui previst serà resolt per la comissió avaluadora.

Atorgament
Una comissió formada per membres de l’AMPA decidirà quins treballs han de rebre l’ajut. Es
valorarà la finalitat del projecte, i l’interès d’aquest.
La Comissió avaluadora es reserva el dret de demanar als integrants d’una sol·licitud que
facin una defensa presencial del treball, si ho consideren necessari per a la correcta
valoració d’aquest.
En cas de ser concedit l’ajut, el pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al
compte on es cobren els rebuts de l’escola.
Una vegada finalitzat el procés, es comunicarà directament el resultat als sol·licitants.
Paral·lelament, les sol·licituds acceptades seran publicades a la pàgina web de l'AMPA.

Obligacions dels beneficiaris
El beneficiari de l’ajut haurà de justificar davant de l’AMPA les despeses ocasionades
mitjançant l’aportació de les factures o rebuts, condició indispensable per a l’abonament de
l’ajut.
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