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Beques per l'ajut a la formació o a la
Investigació
Objectiu
Donar suport econòmic als alumnes que duguin endavant un projecte per l'escola, o vinculat a
ella, per que no sigui cap impediment el fet que un alumne no pugui desenvolupar la seva
capacitat per motius econòmics.

A qui va destinat?
Alumnes o grups d’alumnes de l’escola Mare de Déu del Carme de Terrassa, que cursin
secundària o batxillerat, que siguin membres de l’AMPA i estiguin al corrent de pagament de
totes les factures dels darrers tres anys. Els projectes a desenvolupar han d’estar relacionats
amb l’aprenentatge o la investigació de l’alumne, i dins de l’activitat de l’escola. La
convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement.
Es podrà valorar la realització d’algun projecte per a alguna activitat extraescolar, però sempre
dins els criteris d’ajudes a l’ensenyament i l’aprenentatge. En aquest cas només es demanarà
que aquest estigui dirigit o supervisat per algun professor/a integrant del quadre docent de
l’escola.

En què consisteix?
Dotació econòmica aportada per l'AMPA en una partida pressupostada, revisable anualment i
amb la possibilitat d’ampliació amb el suport d'esponsors. La dotació pretén cobrir total o
parcialment les despeses justificades del projecte. Han de ser de materials i d’altres despeses
directament relacionades amb el projecte, i sempre justificades amb factures. La dotació es
comunicarà anualment a la convocatòria

Quantia dels ajuts
La comissió podrà atorgar l’ajut per el total de l’import sol·licitat o per una part. Aquestes
ajudes tenen una durada màxima d’un curs. Si algun dels projectes s’allargués més d’un curs
acadèmic, podria repetir la presentació.
No es podrà sol·licitar l’ajuda per a tornar a realitzar el mateix objectiu d’un projecte ja
presentat i atorgat al mateix alumne.
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Com s’atorga
Mitjançant el criteri d’un tribunal format per membres de la comissió AMPA-escola, i amb el
vot decisiu de l'AMPA. Pagable únicament amb justificació de factures. Es poden premiar tants
projectes com s’ho mereixin, i també pot quedar desert, si els projectes presentats no
compleixen un mínim de qualitat.
L'alumne ha de presentar un projecte detallat juntament amb una previsió màxima econòmica.
La quantia de l’ajut serà únicament de la part econòmica justificada, mai superior a la quantitat
total pressupostada. Els pressupostos tenen l’IVA inclòs.
Es valorarà la finalitat del projecte, l’interès d’aquest i la valoració de la millora que pot
suposar en el currículum de l’alumne o del grup.
La comissió avaluadora és reserva el dret de demanar als integrants d’un projecte que facin
una defensa presencial del mateix davant de la comissió, cas que es consideri necessari per a la
correcta valoració de l’esmentat projecte.

Quan es poden sol·licitar
Es marcarà cada curs un període d’entrega de sol·licituds, i un període de designació de
projectes seleccionats. Les dates dels períodes d’entrega i de resolució sortiran publicades al
web www.ampakarmel.cat, així com tota la informació que sigui d’interès per als alumnes.
Només s'acceptaran les sol·licituds realitzades via on-line a l’AMPA, amb la data d'enviament
com a justificant de lliurament, i amb el requeriment que hagin estat presentades abans de la
data límit. Les sol·licituds que en el termini establert per a la presentació de la sol·licitud no
compleixin amb tots els requisits i no incloguin tota la documentació requerida seran
descartades.
Es podrà denegar per falsificació de la documentació aportada, mal comportament o mala
actitud de l’alumne o grup, o destinació irregular de la beca.

Reclamacions
Contra la resolució de concessió o denegació de la beca, els interessats podran interposar
reclamació al tribunal avaluador en un termini de quinze dies hàbils, a partir de l'endemà de la
publicació de la resolució a la pàgina 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.
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Convocatòria
Els projectes s’hauran d’enviar al correu beques@ampakarmel.cat en format pdf.
El projecte ha de contenir, com a mínim,







Les dades de l’alumne: nom, cognoms, curs
Escrit argumentant la vostra candidatura a la beca / memòria justificativa elecció
projecte.
Àrea d’ensenyament, assignatura. Mestre
El projecte haurà de disposar del vist-i-plau d’un professor de l’escola.
Descripció del projecte
Justificació econòmica

La comissió podrà sol·licitar documentació addicional si així ho troba necessari per a justificar
l’ajut, que s’haurà de gestionar durant els set dies següents a la data límit d’entrega de
projectes.
Es publicarà a la web de l’AMPA el llistat de projectes presentats i que compleixen els requisits.

Atorgament
Tots els projectes presentats rebran un missatge de la comissió amb la resolució de la comissió
en un termini no superior als 15 dies naturals des de la data límit de l’entrega de projectes.
En cas de ser beneficiat, el pagament de la beca es realitzarà a través de transferència bancària
al compte bancari existent a la escola i vinculat amb l’alumne. En cas de no disposar d’un
compte vinculat, s’haurà de facilitar un, amb la característica de que el titular del compte o cotitular ha de ser necessàriament l'alumne que rep la beca.

Publicació dels resultats a la web de l’AMPA
Una vegada finalitzada la comissió d'avaluació, es comunicarà directament el
resultat als sol·licitants becats. Paral·lelament, les sol·licituds acceptades seran
publicades a la pàgina web de l'AMPA.

Obligacions dels beneficiaris
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El beneficiari de la beca haurà de justificar davant la comissió la realització del treball o
projecte subvencionat. A més, s’haurà d’informar de la qualificació del treball i de qualsevol
mèrit aconseguit amb el projecte.
També haurà de justificar l’import de la subvenció, que es farà amb l’aportació de les factures
o altres documents, condició indispensable per a l’abonament de l’ajut.

Protecció dades personals
En compliment de l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de
dades de caràcter personal i al Reial decret que aprova el Reglament de desenvolupament de
la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades
personals recollides mitjançant aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades als
fitxers de l’AMPA per dur a terme una correcta gestió de les incidències, reclamacions i
suggeriments que poguessin presentar-se.
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