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CONVOCATÒRIA DE BEQUES 19-20 
ESCOLA CORAL DE L’ORFEÓ CATALÀ 

 

 

POLÍTICA DE BEQUES 

L’Escola Coral de l’Orfeó Català convoca beques per a l’alumnat matriculat al curs 

19-20 a qualsevol dels cors de l’etapa infantil: Cor de Petits, Mitjans o Infantil de 

l’Orfeó Català (el Cor Jove i el Cor de Noies estan subvencionats per la Fundació i els 

cantaires no paguen quotes).  

 

L’objectiu és garantir la continuïtat a l’escola de tots els alumnes, ja que creiem que cap 

nen ha de ser privat de l’educació musical per motius econòmics. 

 

S’atorgaran un màxim de 12 beques per a tots els cantaires de l’etapa infantil 
(actualment hi ha matriculats 119 cantaires a l’etapa infantil).  

 

 

DOTACIÓ 

La beca inclou l’exempció de pagament de la matrícula i les mensualitats durant un any 

acadèmic. No inclou les possibles activitats extres que ofereixi l’escola.  

 

REQUERIMENTS 

Per sol·licitar la beca cal complir els següents requeriments: 

- formar part del Cor de Petits, Mitjans o Infantil de l’Orfeó Català 

- tenir un rendiment a l’escola avalat pel director del cor corresponent 

- no superar, durant l’últim exercici fiscal, el màxim de renda segons els criteris 

establerts pel Ministeri d’Educació. El nivell de renda es calcularà segons la renda 

de la unitat familiar:   

 

Unitat Familiar Màxim de renda 

Famílies de dos membres 24.089 euros 

Famílies de tres membres 32.697 euros 

Famílies de quatre membres 38.831 euros 

Famílies de cinc membres 43.402 euros 

Famílies de sis membres 46.853 euros 

Famílies de set membres 50.267 euros 

Famílies de vuit membres 53.665 euros 

  

SOL·LICITUD 

El termini de presentació de la sol·licitud de la beca finalitza el 12 de juliol de 2019. 

Caldrà presentar la següent documentació: 

 

- imprès de sol·licitud de beca 

- fotocòpia dels DNIs dels tutors del cantaire sol·licitant 

- mod.100 de la declaració de la renta d’ambdós tutors de la unitat familiar. Es 

presentarà el corresponent a l’últim exercici fiscal declarat en el moment de la 

presentació de la sol·licitud (per exemple: declaració del 2018 per sol·licitar la beca 

del curs 19-20) 
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ADJUDICACIÓ 

L’adjudicació de beques l’efectuarà l’equip directiu de l’Escola Coral seguint els 

següents criteris: 

- mèrits del cantaire pel què fa al seu rendiment i comportament tant al cor com a les 

classes de llenguatge musical 

- renda familiar 

 

El resultat de l’adjudicació es farà públic el dia 22 de juliol de 2019.  

 

 

 

S’atorgaran 12 beques en tota l’etapa infantil 

La beca inclou: matrícula i mensualitats 

Termini de presentació: 12 de juliol

Resultats: 22 de juliol 

Documentació a presentar: imprès de sol·licitud + fotocòpia DNIs dels tutors 

del cantaire + mod 100 de la darrera declaració de la renda d’ambdós tutors de la 

unitat familiar. 

Adjudicació: segons mèrits del cantaire i renda familiar 
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SOL·LICITUD BECA 19/20 
ESCOLA CORAL DE L’ORFEÓ CATALÀ 

 

Dades del cantaire 

Nom i cognoms:  

DNI/NIE:  

Adreça:  Núm:  

Població:  Codi postal:  

Cor :  

 

Dades dels tutors sol·licitants 

Nom i cognoms:  

DNI/NIE:  

Adreça:  Núm:  

Població:  Codi postal:  

Telèfon:  Tel. Mòbil:  Altre:  

Adreça correu electrònic:  

 

Nom i cognoms:  

DNI/NIE:  

Adreça:  Núm:  

Població:  Codi postal:  

Telèfon:  Tel. Mòbil:  Altre:  

Adreça correu electrònic:  

 

 

 

Sol·licito ésser admès/admesa a la convocatòria de beques de l’Escola Coral de l’Orfeó 

Catala per a la temporada 2019/2020 i adjunto la documentació exigida. 

 

 

Tanmateix DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en 

aquesta sol·licitud, i que reuneixo els requisits exigits a la convocatòria. 

 

Barcelona,   d                 de 20__ 

(signatura) 
  

 

 

 

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, us informem que 

les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer degudament registrat, del qual és titular l’Escola Coral de 
l’Orfeó Català amb la finalitat de gestionar la vostra petició. Com a titular de les dades podreu exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició establerts en aquesta Llei mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia 

del vostre document d’identitat, adreçat a l’Escola Coral de l’Orfeó Català, carrer Palau de la Música, 4-6 

08003 Barcelona. 




