Sol·licitud del Programa UPF de beques salari
per a nous estudiants de grau de la UPF
Curs 2018-2019

DADES PERSONALS
Nom i cognoms:

DNI:

Data de naixement:

Domicili:

Codi Postal :

Població:

Telèfon de contacte:

Telèfon de contacte 2:

Correu electrònic:
DADES DEL CENTRE DE SECUNDÀRIA
Nom:
Codi Postal :

Població:

Telèfon :

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR:

a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S'entendrà per unitat familiar el que estableix l'article
14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
b) Certificat de convivència del Padró Municipal d'Habitants que correspongui.
c) Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys durant l'any 2016:
declaració de la renda de l'any 2016 o certificat d'imputacions en cas de no haver-la realitzat.
d) Si s'escau, documentació acreditativa de deduccions de la renda familiar (títol de família nombrosa, certificat de minusvalidesa del
sol·licitant o dels germans, orfandat absoluta o altres).
e) Escrit breu i original de la persona candidata, on descrigui la seva situació personal i familiar referida a la documentació
aportada i exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.
f) Escrit de la direcció del centre de secundària de procedència, on ha de constar, com a mínim, el perfil acadèmic de la persona
candidata i, si es coneix, de la situació socioeconòmica familiar, així com aquelles observacions que la direcció consideri oportunes.
g) Certificat de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat de la persona candidata (1er de Batxillerat i de 1er i 2n
trimestre de 2n de Batxillerat).
h) Si es va ser beneficiari, còpia de l'acreditació de becari general del MECD del 2017-2018.
La persona sol·licitant podrà aportar altra documentació que consideri convenient per justificar la seva candidatura.
La Universitat Pompeu Fabra podrà sol·licitar qualsevol altre document que consideri oportú.

Signatura de la persona interessada

Barcelona,

Segell PIE

La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels membres
computables de la unitat familiar amb els organismes públics, universitats o centres d’ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre
el procediment.
Les dades personals facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Estudiants" titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de
realitzar la gestió acadèmica dels estudiants. Aquestes dades podran ser cedides quan la cessió estigui autoritzada per una llei (Tresoreria General de la Seguretat Social);
a d'altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (Departament d'Economia i Coneixement, Ministeri d'Educació,
Cultura i Esports i altres organismes de coordinació universitària); quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada (entitats bancàries
per tal de gestionar el cobrament de la matrícula i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca); amb el consentiment previ dels alumnes, es podran cedir les
dades a entitats vinculades a la Universitat o que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants) i en aquells casos en què sigui necessari per al
compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació
escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona.

Cal que n'imprimeixis dues còpies i les presentis al PIE

Imprimir formulari
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