BEQUES DE SUPORT A LA GESTIÓ I ALS SERVEIS
CURS 2022-23

El curs vinent 2022-2023 s’ofereixen 15 beques de col·laboració amb la Fundació Docència
Sant Llàtzer.
14 beques per l’estudiantat de Grau Universitari
1

beca per estudiantat de Cicles de Formació de Grau Superior

Per les beques adreçades a estudiantat universitari de Grau:
•

La dotació és del 100% de la totalitat del preu privat ( 60 Crèdits ECTS) en:
o
o

•

La dotació és del 70% de la totalitat del preu privat (42 Crèdits ECTS) en:
o
o
o
o
o

•

1 plaça per ESILAB (Espais de Simulació i Laboratoris) matí
1 plaça aula informàtica tarda

2 places aula informàtica matí
3 places de suport docent matí
3 places de suport docent tarda
1 plaça per ESILAB tarda
1 plaça Comunicació i Promoció

La dotació és del 50% de la totalitat del preu privat (30 Crèdits ECTS) en:
o
o

2 beques d’informàtica tarda
1 beca CST matí

Criteris
•
•

Per accedir a la beca, cal matricular-se en el procés ordinari de juliol
(2n, 3r i 4t curs) i tenir el curs anterior totalment aprovat.
En el cas de nou accés (1r curs), cal realitzar el procés de matrícula de juliol.

Per la beca adreçada a l’estudiantat de Cicles de Formació de Grau Superior:
•

La dotació és del 100% de la totalitat del preu privat per ESILAB de matí

Criteris
•

Per accedir a la beca s’haurà de tenir la possessió del títol de TCAI (Tècnic de Cures
Auxiliars en Infermeria).

Característiques de les beques
•

Cal demanar la beca de torn contrari al que s’està matriculat i assistir diàriament a les
classes.

•

La durada de les beques és d’un curs acadèmic (des de l’1 de setembre fins a la 1ª
quinzena juliol / 2na quinzena juliol en funció de les necessitats).

•

A més de les tasques pròpies de cada beca cal participar en activitats pròpies de l’
EUIT/CFPSL Saló de l’Ensenyament, Jornada de Portes Obertes, Acte de Graduació,
Sessions divulgatives de l’EUIT/CFPSL entre d’altres.

•

Un cop realitzada la baremació de punts, es farà entrevista personalitzada, amb les
persones seleccionades.

•

Totes les beques són compatibles amb les del MECD.

Documentació a aportar
•

Sol·licitud de la beca.

•

Esborrany declaració de renda 2021 dels membres de la unitat familiar que declarin. En
cas que no restin obligats a presentar declaració, caldrà adjuntar el document d’exempció
de declaració de renda.

•

Relació d’entrada d’ingressos varis.

•

Fotocòpia expedient acadèmic o per estudiants de 1r curs: Nota d’Accés a l’EUIT/CFPSL.

•

Justificant oficial (fotocopia) d’aquelles situacions que puguin representar una dificultat
econòmica afegida: atur, discapacitat, orfandat, monoparental o monomarental,

Places assignades en funció del curs:

Per estudiants de nou accés:

Per a les persones de nou accés hi ha tres places i tenen temps de presentar la documentació
de la beca fins al 20 de juliol (Personalment o via e-mail: pilararrufat@euit.fdsll.cat)

Per estudiants de 2n i 3r i 4rt curs
La resta de places estan reservades a la resta d’estudiants de 2n i 3r i 4rt.
Per tal de poder accedir a la beca, heu de fer arribar els documents sol·licitats degudament
complimentats des del 25 de maig fins el 9 de juliol del 2022 (ambdós inclosos) a Pilar Arrufat.
(Personalment o via e-mail: pilararrufat@euit.fdsll.cat).
Si la documentació es porta en persona es pot deixar a Servei d’Informació i Acollida a nom de
Pilar Arrufat (SIA).

Es farà una selecció provisional, segon barem establert.
Si és necessari, es contactarà amb les persones seleccionades per a una entrevista concertada
abans de la resolució (mes d’agost exclòs).
Als estudiants de nou accés seleccionats se’ls informarà via telefònica o via e-mail corporatiu.

La resolució de la beca amb les persones adjudicades definitivament es penjarà de manera
pública al moodle el dia 25 de juliol del 2022 per l’estudiantat de Grau i, per l’estudiantat de
Cicles de Formació de Grau Superior es notificarà per correu electrònic corporatiu.
L’acceptació de la beca és fins el 27 de juliol
La persona que no hagi acceptat la beca en aquest marge de temps, s’entendrà que renuncia a
la mateixa i dóna lloc a una vacant.

La beca començarà el dia 1 de setembre. Durant la primera setmana farem una reunió
informativa/ formativa presencial d’assistència obligatòria.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el RGPD i la LOPDGDD,
l'informem que les dades personals obtingudes per al compliment de la seva activitat becària seran tractades sota la
responsabilitat de Fundació per la Docència Sant Llàtzer per tal de gestionar la relació que els uneix i es conservaran
indefinidament per a fins d'arxiu mentre hi hagi un interès mutu. Les seves dades no seran comunicades a tercers
sense el seu consentiment, excepte per obligació legal. L'informem que podrà exercir en qualsevol moment els drets
d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament a
informació@euit.fsdll.cat Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent de protecció de dades, té
dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control a apdcat.gencat.cat Dades de contacte del DPO: Plaça
Vella, 7. 1r (08221 Terrassa) - aalonso@badia-adv.com

