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Convocatòria de beques i ajuts a l’estudi. Curs 20___ - 20___. Al·legacions 

Tipus de convocatòria :  General   Necessitat específica de suport educatiu 

Dades personals 
Cognoms i nom del/de la sol·licitant NIF 

Cognoms i nom del pare, mare o tutor/a legal NIF 

Adreça del domicili familiar (carrer, número i pis) 

Codi postal Municipi Província 

Adreça electrònica Telèfon 

Dades acadèmiques 
Estudis per als quals heu sol·licitat beca en el curs de referència Curs 

Centre Municipi 

Al·legacions 
Cal expressar les circumstàncies econòmiques, acadèmiques, etc., que puguin influir en la resolució. 

Documentació adjunta

Padró 
El/la sol·licitant declara, de forma responsable, que disposa de la documentació que acredita el domicili que ha especificat i que ha 
obtingut el consentiment de totes les persones que consten empadronades en el domicili consignat en la sol·licitud, per tal que el 
Departament d'Educació pugui obtenir les dades que consten al Padró amb l’única finalitat de resoldre el tràmit:  

 Sí  No 
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Informació bàsica sobre protecció de dades       
Responsable del tractament: Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. 
Finalitat: Tramitació i resolució de les convocatòries per a la concessió de beques, ajuts i subvencions que van càrrec del Departament 
d’Educació, i per a la coordinació i supervisió de les beques i ajuts de caràcter estatal. 
Legitimació: Missió d’interès públic. Consentiment de la persona interessada o del/de la representant legal. 
Destinataris: Administració educativa, en què s’inclou el Consorci d’Educació de Barcelona i d'altres administracions de la Generalitat 
o de l'Estat, quan sigui necessari per tramitar i resoldre la sol·licitud, així com en els casos legalment establerts. Les dades no es 
comunicaran a tercers, excepte que ho hàgiu consentit prèviament o en els casos previstos per llei.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/beques-ajuts-subvencions-comunitat-
educativa.html 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 

Lloc i data 

Signatura del/de la sol·licitant 

Aquest formulari, i els documents justificatius de les al·legacions, s’han de presentar davant l’òrgan de selecció que correspongui, en el termini de 10 dies, 
que compten a partir de la data en què s’ha comunicat la proposta.
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