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SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC
Curs 2017-2018

Foto

Dades Personals
Cognoms i Nom:
DNI:
/

Data naixement:

/

Adreça:
Codi Postal:

Localitat:

Tel. fixe:

Tel. mòbil:

Correu Electrònic:

Dades Acadèmiques
Grau en Farmàcia
Curs al qual et preincrius/matricules

• Accés
Selectivitat

Moduls MP3

FP2

Cicles Formatius de Grau Superior (FGS)

• Centre on vas fer els estudis
públic

privat

Majors 25anys
Batxillerat

Trasllat d’expedient des d’una altra universitat
D’altres

Dades familiars
2
vincle

edat

estudis realitzats
primaris/secundaris
tècnics/superiors

situació laboral
actiu/atur/pensionista
estudiant

contracte laboral
temporal/indefinit
autònom

pare
mare
germans/es

d’altres

• Nombre de membres de la unitat familiar (comptant el sol·licitant)
• En cas de separació o divorci, el pare i/o la mare han format una nova família
pare

si

no

mare si

no

Pensió compensatòria/alimentària
no

si

qº mensual

Euros

Vivenda
• Vivenda de la unitat familiar
Pis de lloguer amb una quota mensual de:
Pis de propietat amb hipoteca:

Euros
Euros

Pis de propietat sense hipoteca
• Altres propietats
• En cas de no viure en la vivenda de la unitat familiar durant el curs, vius en:
Residència, amb un cost mensual de:
Pis d’estudiants amb un cost mensual de:
Adreça
Telèfon
Altres

Euros
Euros

treball actual

viu a la unitat
familiar?
si/no

Situació Laboral de l’Estudiant
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• Tens ingressos durant el curs

no

si

• Treballes amb contracte

no

si

• Tens ingressos a l’estiu

no

si

• Fas treball de voluntariat

no

si

Euros mensuals
Tipus: Temporal

Indefinit

lloc de treball
Euros

Nom de l’entitat

Ajuts Econòmics
A. De IQS Blanquerna
• Demanes ajut econòmic per primer cop
• Renoves ajut econòmic

quantitat atorgada el curs anterior

B. Del Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
• Et van atorgar beca l’any passat

si

no

• Quantitat total concedida

perquè (motiu)

Euros

• Has demanat/demanaràs beca MEC enguany?

si

no

perquè (motiu)

C. Altres tipus d’ajut econòmic
• crèdit

si

quantitat

Euros

no
• Altres

Motius de la sol·licitud (és convenient expresar breument els motius de la sol·licitud)
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En cas de concessió d’un ajut econòmic el sol·licitant es compromet, per al manteniment d’aquest, a complir les
condicions acadèmiques requerides (a més d'haver superat el 70% dels crèdits matriculats el curs anterior, no haver
perdut l’escolaritat en cap de les assignatures del curs). Igualment s’obliga a comunicar i acreditar al Servei d’Ajuts
Econòmics qualsevol variació en la situació econòmica i/o familiar, valorada per aquesta sol·licitud.

Les vostres dades personals seran incloses en el nostre fitxer sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir la finalitat d’aquesta
sol·licitud. D’acord amb el què estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir el dret a accedir-hi per
actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-vos al seu tractament, enviant un escrit en què s’indiqui quin dret voleu exercir, a l’adreça
següent: Secretaria de la Fundació Blanquerna. Passeig Sant Gervasi, 47, 08022 Barcelona.

Signatura del sol·licitant:

Data

A omplir pel Servei d’Ajuts Econòmics
Informe

Seguiment SOP
Ajut econòmic: concedit

denegat

NS

Quantitat

Percentatge:

%

RB

Data:

Per entregar a l’alumne

Nom i cognoms

Data

Signatura de l’alumne

Segell del centre

