El Consell de Formentera destina 95.500 en ajudes per estudiants i per adquisició de llibres de text
dilluns, 27 de maig de 2019 14:12

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Educació, ha tret les convocatòries d'ajudes per
estudiants que cursin estudis superiors fora de l'illa de Formentera i ajudes per l'adquisició de
llibres de text pels estudiants i centres educatius de primària i secundària de l'illa de
Formentera.

Aquestes ajudes es poden demanar presencialment a l'OAC o qualsevol oficina amb registre
oficial, o telemàticament a través de l'OVAC. El termini de presentació de sol•licituds és des
d'avui i fins al pròxim 5 de juliol. Podeu trobar a la plana web del Consell els formularis de
sol•licitud i tota la informació de les beques. Així mateix podeu demanar més informació al
email educacio@conselldeformentera.cat.

Ajudes per compensar la insularitat
Aquesta ajuda té per objectiu compensar la doble i triple insularitat dels estudiants de
Formentera que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació
postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera durant el curs
2018-2019.

Els estudiants que cursin els seus estudis a Eivissa i a Universitats a distància rebran 150€, i
els estudiants que cursin els seus estudis fora de les illes Pitiüses rebran 450€. L'import que el
Consell de Formentera destina a aquest ajut és de 38.000€.

Aquí podeu descarregar tota la informació sobre aquesta ajuda:
http://conselldeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=6354%3A2019
-05-27-10-55-27&catid=351%3Aeducacio-cultura-i-patrimoni&Itemid=437&lang=ca

Ajudes per estudis superiors
Aquesta ajuda té per objectiu contribuir que els estudiants de Formentera puguin enriquir el seu
currículum educatiu i, sobretot, que es garanteixin les condicions d'igualtat en l'exercici del dret
a l'educació per tal que tot l'alumnat gaudeixi de les mateixes oportunitats cursant estudis
superiors fora de l'illa, amb títol de caràcter oficial i amb validesa a tot l'estat espanyol.
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En concret es convoquen un total de 10 beques, la quantia de cada beca serà de 1.250€
L'import que es destina a aquestes ajudes és de 12.500€.

Aquí podeu descarregar tota la informació sobre aquesta ajuda: http://conselldeformentera.cat/
images/stories/tauler_danuncis/educacio_cultura_i_patrimoni/2019/ANUNCI_ATORGAMENT_
DEF.pdf

Ajudes per adquisició de llibres
Aquesta és una ajuda per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2018-2019. Es dirigeix tant
als centres educatius de primària i secundària de Formentera que desenvolupin el programa de
reutilització de llibres de texts, com als estudiants que cursin estudis de primària o de
secundària que formin part del programa de reutilització de llibres de text, que siguin membre
de família nombrosa i/o monoparental i que siguin residents a l'illa de Formentera.

La quantia destinada a aquestes ajudes és de 45.000€. Les ajudes als centres educatius de
primària i secundària que estiguin en el programa de reutilització de llibres de text seran de 50€
per a alumnat adscrit de primària, i 70€ per a alumnat adscrit de secundària. Les ajudes al fons
de reutilització de llibres de text per als alumnes que siguin de famílies nombroses i
monoparentals seran del 100% del cost dels llibres.

Aquí podeu descarregar tota la informació sobre aquesta ajuda:
http://conselldeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=6352%3A2019
-05-27-08-01-01&catid=351%3Aeducacio-cultura-i-patrimoni&Itemid=437&lang=ca
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