
 

 

CONVOCATÒRIA D’AJUDES SINAPSIS 2021-2022 

Les beques i ajudes a l’estudi són un instrument fonamentals per tal 
de possibilitar la igualtat d’oportunitats entre les persones. Els alumnes 
que requereixen especial protecció en aquest sentit són els alumnes 
amb necessitats educatives especials, amb necessitat de suport 
educatiu i baix nivell econòmic.  

Sinapsis vol contribuir a fomentar la igualtat d’oportunitats i per aquest 
motiu ofereix cinc beques anuals d’ajuda a aquest tipus d’alumnat. Per 
a garantir una major justícia a l’hora l’adjudicar les beques es requereix 
l’acreditació de les condicions esmentades.  

 

Article 1. Objecte 

a) Convocar pel curs 2021-2022 cinc ajudes individualitzades. 
Seran beneficiaris d’aquestes ajudes l’alumnat amb dificultats 
d’aprenentatge i/o socioeconòmiques.   

b) Es becarà una hora setmanal a aquells alumnes que ja 
assisteixen a classe.  

 

Article 2. Requisits i beneficiaris  

a) Estar cursant qualsevol de les etapes educatives següents durant 
l’any 2021-2022: 

o Educació Infantil  
o Educació Primària 
o Educació Secundària Obligatòria. 
o Formació professional bàsica.  
o Cicle Formatiu de grau mitjà i superior. 

b) Ser alumne de Sinapsis.  
c) L’assistència és obligatòria, per tant el nombre màxim de faltes 

d’assistència no justificada serà de 3 durant tot el curs escolar. 
d) Aprofitament de les sessions.  
e) Estar al corrent del pagament de les mensualitats.   
f) Acreditar la necessitat de suport educatiu mitjançant: 

o Certificat de discapacitat. 
o Informe del tutor o equip d’orientació del centre educatiu.  

g) Acreditar la situació econòmica mitjançant la declaració de la 
renda.  

h) Es prioritzaran aquells alumnes que no gaudeixin d’una altre 
beca.  



 

 

Article 3.  Quantia de l’ajuda 

La beca serà d’una sessió gratuïta a la setmana; el tipus de sessió ho 
determinarà l’equip educatiu de Sinapsis partint de les necessitats 
especifiques de cada alumne. 

 

Article 4. Documentació necessària   

a) Declaració de la renda.  
b) Certificat de discapacitat o informe del centre educatiu. 
c) Fotocòpia DNI de tots els membres de la unitat familiar.   

 

Article 5. Model de sol·licitud i procediment 

1. S’ha de complimentar la sol·licitud adjunta a aquest document  
2. S’ha de presentar la sol·licitud signada pels tutors legals de 

l’alumne a Sinapsi 
3. Presentar tota la documentació acreditativa.   

 

Article 6. Termini de presentació de la sol·licitud 

a) El termini per a presentar la sol·licitud s’inicia el 15 de setembre 
de 2021 i acaba el 15 d’octubre de 2021.  

b) Únicament es podran admetre noves sol·licituds formulades fora 
de termini en el cas de haver-hi beques sense adjudicar. 

 

Article 7. Revisió de la sol·licitud i concessió  

1) Una vegada finalitzat el termini de presentació l’equip educatiu 
de Sinapsis revisarà les sol·licituds. 

2) Es verificaran les sol·licituds. 
3) En un termini no superior a 15 dies es comunicarà la resolució 

de la concessió de la beca a les famílies.   

 

Article 8. Inici de l’ajuda  

Els alumnes podran iniciar la classe becada a partir de dia 1 de 
novembre de 2021. 

 

 



 

 

Article 9. Control del compliment de la finalitat de l’ajuda 

L’objectiu d’aquestes beques és que aquells alumnes amb necessitat 
de suport i baix nivell econòmic tinguin una major igualtat 
d’oportunitat, es fonamental que l’alumne aprofiti les sessions becades, 
per tal de controlar el compliment d’aquesta finalitat; cada mes es 
reunirà l’equip educatiu de Sinapsis i es farà una valoració d’aquest 
aprofitament. A més es farà un seguiment amb les famílies i amb el 
centre educatiu així com també es tindrà en compte l’assistència a les 
sessions.  

En cas de no complir amb la finalitat de l’ajuda, Sinapsis la revocarà 
perquè pugui gaudir d’ella un altre alumne.  

 

EQUIP EDUCATIU DE SINAPSIS 

   

  



 

 

SOL·LICITUD D’AJUDES SINAPSIS 2021-2022 

 

Dades del sol·licitant  

 

Primer llinatge: __________________________________________ 

Segon llinatge: __________________________________________ 

Nom: __________________________________________________ 

DNI:________________Data de naixement:_____________Edat:__ 

Direcció:_________________________ Nacionalitat:____________ 

Telèfon de contacte________________ 

 

 

Dades de tots els membres de la unitat familiar 

Nom DNI 
Estat 
civil 

Situació 
laboral 

Professió 

     

     

     

     

     

 

Dades del centre educatiu  

 

Centre educatiu:____________________________  Curs:_______ 

Direcció:_______________________________________________ 

Telèfon:________________  Correu electrònic:________________ 

Tutor/a:_______________________________________________ 

 


