CONVOCATÒRIA DE BEQUES 18-19
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
18-19 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 117 cantaires a l’etapa infantil).

DOTACIÓ
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
Famílies de dos membres
Famílies de tres membres
Famílies de quatre membres
Famílies de cinc membres
Famílies de sis membres
Famílies de set membres
Famílies de vuit membres

Màxim de renda
24.089 euros
32.697 euros
38.831 euros
43.402 euros
46.853 euros
50.267 euros
53.665 euros

SOL·LICITUD
El termini de presentació de la sol·licitud de la beca finalitza el 10 d’octubre de 2018.
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 2017 per sol·licitar la beca
del curs 18-19)
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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 19 d’octubre de 2018.
Donat que hi haurà el sistema de beques, a partir d’aquesta temporada els cantaires que
no tinguin beca i que no abonin dues mensualitats causaran baixa de l’Escola Coral.

S’atorgaran 12 beques en tota l’etapa infantil
La beca inclou: matrícula i mensualitats
Termini de presentació: 10 d’octubre
Resultats: 19 d’octubre
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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