El Consell destina 93.000 euros a ajudes per estudiants
dimarts, 22 de març de 2016 18:50

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Educació, ha presentat avui la convocatòria de
les ajudes a estudiants per al curs 2015-2016. La consellera del ram, Susana Labrador ha
explicat que amb aquestes ajudes es vol seguir amb la línia ja encetada d'oferir beques i ajuts
als estudiants de Formentera, “enguany es destinen 93.000 euros, el que suposa un increment
del 6 per cent respecte a la partida pressupostada pel curs 2014-15”, segons ha declarat.
Labrador ha explicat que “es segueix potenciant les línies d'ajuts per a l'adquisició de llibres de
text per a centres i alumnes i incrementem els ajuts per als desplaçaments i beques d'estudis
superiors”.

Beques per estudis superiors

Per una banda, “el Consell repartirà 10.000 euros en beques de 1.250 euros entre els alumnes
amb domicili a l’illa de Formentera que es presentin a aquesta convocatòria i que cursin estudis
superiors: universitats, ensenyances artístiques superiors, ensenyances de formació
professional de grau superior, ensenyança professional d'arts plàstiques i disseny de grau
superior, i ensenyança de grau superior d'esports, per a estudiants amb domicili familiar a l’illa
de Formentera”, ha declarat. Els estudis que es cursin han de tenir com a principal interès una
titulació de caràcter oficial i amb validesa a tot l’estat espanyol. Les beques d’estudis superiors
seran concedides per estudis que siguin presencials a centres públics, quedant exclosos els
centres privats excepte en el cas de que l’especialitat escollida en cap circumstància estigui
dins l’oferta de centres públics.

Ajudes per desplaçament

“També s'ha obert la convocatòria d’ajuts per desplaçament a estudiants que cursin estudis
superiors, cicles formatius, educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics que no
es realitzin a l’illa de Formentera”, segons ha explicat la consellera. La institució destinarà 38.0
00 euros
a aquesta partida, que es dividirà en aportacions de 150 euros per als estudiants que cursin els
seus estudis a Eivissa i a la universitat a distància, i 450 euros per als quals ho facin
fora de les Pitiüses.

1/2

El Consell destina 93.000 euros a ajudes per estudiants
dimarts, 22 de març de 2016 18:50

Ajudes per l’adquisició de llibres de text

A més, la institució insular destinarà 45.000 euros als ajuts econòmics per a l'adquisició de
llibres de text. Aquesta convocatòria que es dedica «a la concessió de subvencions per a
l’adquisició dels llibres per als fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i
secundària, així com ajuts individuals per a l’adquisició de llibres de text per als estudiants que
cursin estudis d’educació infantil, a Formentera, per al curs 2015-16, i que estiguin
empadronats en aquesta illa”, segons ha afegit la consellera.

Consulta les bases

Es poden consultar les bases i la documentació que s’ha d’entregar a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà del Consell en el següent enllaç: http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php
?option=com_content&view=category&id=351&Itemid=437&lang=ca

Sol·licituds fins al 25 d’abril

Per a més informació els interessats poden adreçar-se a l'Àrea de Cultura, Educació i Patrimoni
del Patrimoni. El termini per sol·licitar qualsevol d’aquestes ajudes finalitza el 25 d'abril. Susana
Labrador ha recordat que “el curs passat es varen concedir 90 ajuts de desplaçament, 7
beques d'estudis superiors i 45 ajuts de llibres de text”.
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