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2.3 Activitats formatives subjectes a beca 

Les activitats formatives subjectes a ser bonificades amb una Beca per la Formació 
2016 són totes les descrites en el programa “Activitats formatives 2016”; a 
excepció de les englobades en la categoria “Posa’t al dia” i el curs temàtic 
“Pràctica professional”. 

2.4 Modalitats, sol·licitud i quantia de les beques 

La Beca per la Formació 2016 disposarà de dues modalitats: 

2.4.1 Beca per la Formació 2016 bàsica 

La beca per la Formació 2016 bàsica consistirà en un descompte en el preu del 
curs equivalent a la diferència entre el preu indicat com “Preu del curs 
Col·legiats/des” i el “Preu de matrícula”. L’activitat formativa costarà únicament al 
col·legiat el “preu de matrícula”, el qual s’haurà d’abonar en el moment de la 
inscripció.  

No caldrà realitzar cap sol·licitud expressa per rebre una Beca per la Formació 
2016 bàsica. En el moment d’inscripció a l’activitat formativa, el propi personal 
administratiu del Col·legi comprovarà el compliment dels requisits exposats i, 
mentre resti dotació econòmica, es farà efectiva l’aplicació de la beca. 

 

2.4.2 Beca per la Formació 2016 completa 

La Beca per la Formació 2016 completa consistirà en un descompte en el preu del 
curs equivalent al preu indicat com “Preu del curs Col·legiats/des”, incloent el preu 
de matrícula. El col·legiat no haurà d’abonar cap quantia per inscriure’s a l’activitat 
formativa. 

Per a beneficiar-se de la Beca per la Formació 2016 completa caldrà complir els 
requisits exigits i presentar una sol·licitud justificant la petició i exposant breument 
els motius. Aquesta serà estudiada i aprovada o denegada per la Junta de Govern. 

La denegació d’una Beca per la Formació 2016 completa no exclou de la 
possibilitat de rebre una Beca per la Formació 2016 bàsica per una mateixa 
activitat formativa. 

 

2.5 Selecció dels becats 

S’atendran les sol·licituds de beques per estricte ordre d’inscripció a les activitats 
formatives. 

Un mateix col·legiat podrà sol·licitar com a màxim cinc Beques per la Formació dins 
la convocatòria de 2016. 


