NIU:

________________________

Especialitat:___________________

Data d’entrada:_________________

BEQUES DE LA FUNDACIÓ RINALDI
Convocatòria per al curs 2018-2019
Estudiant de nou accés
Estudiant de l’EUSS
Estudiant de trasllat d’expedient

Nova adjudicació
Renovació

MODALITAT/S:
Col·laboració Ajudant de laboratori
Col·laboració Ajudant de serveis
Col·laboració Assistent de lliure accés
Ajut a l’estudi
A

DADES PERSONALS DE L’ESTUDIANT:

Cognoms __________________________________ Nom ________________
nascut/da a (data de naixement) ________________ amb DNI _____________
domiciliat/da a ______________________________ Codi postal ___________

Fundació Privada Rinaldi, Reg. Fund. Núm. 677. C.I.F. G 60299617

a l’adreça ________________________ núm. ___ escala __ pis ___ porta ___
mòbil _________________ e-mail __________________________________

Sobre el compliment de la Protecció de Dades de Caràcter Personal:
L’EUSS garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través d'aquesta
sol·licitud en els termes establerts pel Reglament general de protecció de dades (RGPD
2016/679), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades
personals així com a la resta de normativa que li sigui aplicable.
Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a
baremar les sol·licituds per a les beques de la Fundació Rinaldi pel curs 2018-19.
La documentació adjunta no acadèmica es destruirà en finalitzar el curs 2018-19.

Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Passeig Sant Joan Bosco, 74 · 08017 Barcelona
Tel: +34 932 805 244 · Fax: +34 932 806 642
euss@euss.es · www.euss.es

Centre adscrit a la

Universitat Autònoma de Barcelona

B

DADES DE LA UNITAT FAMILIAR:

Adjuntar el volant de convivència

La unitat familiar està formada per:
a) Els pares o tutor/a, l’interessat/ada, els/les germans/es solters/es menors de 25
anys o més grans si es tracta de persones amb disminució física, psíquica o
sensorial, i els ascendents majors de 65 anys que justifiquin residència al mateix
domicili.
b) En el cas de sol·licitants de pares separats no es tindran en compte les rendes de
la persona que no convisqui amb el/la sol·licitant, però sí les de la parella actual
unida per anàloga relació.
c) En el cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es
consideren membres computables la parella i els fills que visquin en el mateix
domicili.
c) En el cas de sol·licitants que al·leguin la seva independència familiar i econòmica,
hauran d’acreditar la seva capacitat d’emancipació i la titularitat o lloguer del seu
domicili habitual. En cas contrari, s’assumirà que pertany a una unitat familiar.

C

DADES ECONÒMIQUES

Dades econòmiques de tots els membres computables de la unitat familiar.
Cal adjuntar fotocòpies de les dades econòmiques de tots els membres de la unitat
familiar:
Declaració de renda de l’exercici 2017.
Si no es té la declaració de la renda, entregar les dades fiscals o l’esborrany de la
Renda 2017.
En els casos exempts de presentar la declaració de la renda, entregar certificat de
les prestacions i/o nòmines percebudes durant el 2017.
Valoració dels ingressos bruts per càpita: total dels ingressos bruts anuals de la
unitat familiar, dividits pel nombre de membres que la componen.

D ASPECTES SOCIALS:

Cal justificar-los documentalment

Família nombrosa o monoparental
Disminució important d’ingressos i patrimoni de la unitat familiar. Situació d’algun
membre de la unitat familiar:
Pensionista
Invalidesa
Atur
Defunció
Despeses per disminucions físiques o psíquiques d’algun membre de la unitat
familiar
Despeses per desplaçaments i viatges
Despeses per residència fora de la unitat familiar
Altres:

__________________________________________________________
__________________________________________________________

E DADES ACADÈMIQUES:

Cal adjuntar els certificats corresponents

Estudiants de nou accés: certificat de notes dels dos cursos del batxillerat, CFGS, FP2 o
MP3.
Estudiants de trasllat d’expedient: certificat acadèmic dels estudis anteriors.
Estudiants de l’EUSS: no cal presentar cap certificat acadèmic.
Centre on s’han realitzat els estudis de Batxillerat o de CFGS: _________________________
___________________________________________________________________________

F PREFERÈNCIA DE LA COL·LABORACIÓ
Ajudant de laboratori
Assistent de lliure accés
Ajudant del servei de Biblioteca
Mentoring
Ajudant del servei de Publicacions
Disponibilitat total
Ajudant del servei de Gestió Acadèmica
Ajudant del servei d’Orientació i Inserció Professional
Tens disponibilitat durant el mes de juliol?

Sí

No

G MÈRITS PER A LA COL·LABORACIÓ: Cal justificar-los documentalment
Idioma/es i nivell acreditat:
Anglès, nivell: _____
Francès, nivell: _____
Altres, nivell: __________
Formació professional (indicar) ________________________________________
Experiència professional (adjuntar vida laboral i Curriculum Vitae)
Altres aptituds: _____________________________________________________

El/la sota-signant està assabentat/da de les bases de les beques de la Fundació
Rinaldi per a les quals està aplicant.

Signatura de l’estudiant:

Barcelona, a _________ de ________________ de 2018

H

CÀLCUL DELS INGRESSOS PER CÀPITA
(A emplenar per la Comissió d’Ajuda Escolar):

Rendiments bruts

Casella/es

A. Rendiments del treball

Valor (€)

0001+0006+0007+0008+0009

B. Rendiments del capital mobiliari

0034+0049

C. Béns immobles no efectes a activitats econòmiques
Suma de rendes immobiliàries imputades
E. Rendiments d’activitats econòmiques
E1. Total ingressos computables
E2. Rendiment net previ (suma)
E3. Total ingressos (suma)
F. Règims especials d’imputacions de rentes

0084
0109
0144
0169
0199+0205+0211+0218+0220+
0250+0255+0260+0264

Total suma rendiments bruts

SUBTOTAL

Prestacions i/o nòmines percebudes
durant el 2017

SUBTOTAL

TOTAL INGRESSOS BRUTS (IB)
Nombre de membres de la unitat familiar (NMUF)

Ingressos per càpita (IB / NMUF)

I

RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ D’AJUDA ESCOLAR
(A emplenar per la Comissió d’Ajuda Escolar):

Vista la present sol·licitud, la Comissió d’Ajuda Escolar ha resolt:
CONCEDIR:
Una beca de col·laboració de tipus:
Ajudant de laboratori
Ajudant de serveis
Assistent de lliure accés
en el departament/servei de _____________________________________
Una beca extraordinària de col·laboració per un import de
____________ € en el departament/servei de __________________________
Una beca d’Ajut a l’estudi de _______ ECTS.
DENEGAR:
La sol·licitud per no complir els requisits mínims de l’apartat _______ per
a la beca ___________________________.
La sol·licitud per puntuació. En aquest cas la sol·licitud es tindrà en
consideració per a les altres convocatòries de beca dins del curs vigent.
El president de la Comissió o en qui delega,

Barcelona, a ________ de ___________________ de 20_____

