QÜESTIONARI BEQUES
BEQUES PER A JOVES 2022
MEMÒRIA DEL PROJECTE/ACTIVITAT/PROPOSTA
IMPORTANT: No és obligatori utilitzar aquest imprès per a fer la memòria de la beca - només és una
eina per a facilitar-ne l’elaboració -, la memòria la pots presentar en el format que consideris més
adequat.

Nom i cognoms

NIF / NIE

TIPUS DE BECA QUE SOL·LICITES
TIPUS A
(FORMACIÓ
I/O MATERIAL
DIDÀCTIC)

TIPUS B
(CONCILIACIÓ
PER A MARES
JOVES)

TIPUS C
(MOBILITAT)

TIPUS D
(PER A JOVES AMB
DIVERSITAT
FUNCIONAL)

TIPUS E
(ADQUISICIÓ
TABLET O
ORDINADOR)

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT PER A LA QUAL VOLS LA BECA
En aquest apartat has d’explicar per què demanes la beca, així com les característiques de
l’activitat i/o projecte que vols dur a terme i /o del material que sol·licites.
PER A QUÈ VOLS LA BECA? (Si és per fer un curs: has de posar el nom i tipus de curs; si és un
cicle formatiu, un grau, un màster, .... Si és adquisició de material didàctic o informàtic: nom del
material i perquè el vols. Per transport: quin/s transport/s faràs servir i per quin motiu (per anar a
treballar o a estudiar. Per altres activitats, el tipus i nom de l'activitat).

CARACTERÍSTIQUES: (En què consisteix l'activitat per la qual has demanat la beca. Si és per un
curs, nom del centre on es fa la formació, municipi on es troba el centre, contingut o assignatures,
quina durada té, quan comença, quan acaba, l'horari. Si és per transport: quin/s transport/s agafaràs,
quin trajecte faràs, quan dura, durant quant de temps agafaràs el transport, per què faràs servir el
transport. En cas de material, nom i característiques del mateix) .

ALTRA INFORMACIÓ:

1

OBJECTIUS DE LA BECA
En aquest apartat has d’explicar per quins motius, amb quina finalitat vols fer l’activitat
/ projecte / o adquirir el material per la/ pel qual demanes la beca .
Preguntes a respondre: Per què vull dur a terme l’activitat i/o projecte?; Per què necessito el material?;
Què aconseguiré amb la realització de l’activitat i/o projecte, o amb el material que necessito? Quina
relació té l’activitat i/o projecte, o bé el material que sol·licito, amb el que jo faig o tinc intenció de fer
en el futur?; Com millorarà la meva situació personal si realitzo l’activitat i/o projecte pel qual demano
la beca?

2

PRESSUPOST
PRESSUPOST DETALLAT DEL PROJECTE, ACTIVITAT, MATERIAL, ...
En aquest últim apartat has de posar el que et costarà la teva formació, el transport, el
material , l'activitat per la/pel qual sol·licites la beca, incloent-hi els conceptes i imports.
IMPORTANT: Si disposes de qualsevol document on apareix detallat el cost de l’activitat, projecte o
material només cal que l’adjuntis a aquest pressupost.

Sant Boi de Llobregat,

de

de 2022

Signatura

3

