Beques i ajuts per als estudiants
de programes formatius de l’Escola
de Formació Professional Avançada
EFPA i l’Escola d’Arts i Tècniques de
la Moda EATM
(Convocatòria 2019-2020)

Les activitats de l’Escola de Formació Professional Avançada (EFPA) i de l’Escola d’Arts i Tècniques de la Moda (EATM) comptem amb el
suport de la Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT), la qual articula la col·laboració entre l’escola i empreses, organitzacions o institucions
que assumeixen el seu compromís amb el disseny, la tecnologia i la innovació. Un compromís que es concreta en col·laboracions amb les
activitats acadèmiques, en projectes conjunts de R+D+i, en el programa de pràctiques a empreses, en aportacions al fons de beques, etc.
En el marc d’aquestes relacions, s’atorguen diversos tipus de beques, ajuts i descomptes per facilitar l’accés als estudis d’acord amb la
normativa detallada en aquest document.
L’adjudicació està condicionada al compliment dels requisits i s’atorguen fins al límit de disponibilitat del fons de beques.
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1. BEQUES DE COL·LABORACIÓ
1.1. Beca per alumnes de nou accés
Beques adreçades a alumnes de nou accés amb problemes econòmics i un bon expedient acadèmic (en els darrers estudis cursats)
a l’inici del curs acadèmic al qual s’ha matriculat. Aquestes beques impliquen col•laboració amb activitats diverses dels tallers, àrees o
departaments de l’escola.
La beca a sol·licitar serà del 15% de descompte sobre l’import total del curs.
Els alumnes de 1r curs que rebin la beca de col·laboració dedicaran 150h en activitats del centre, actes, suports a departaments
o esdeveniments del centre, entre altres. Les hores seran distribuïdes des d’octubre a juliol de cada curs acadèmic en funció del
descompte aplicat amb una dedicació mínima de 3 hores/setmana.
La sol·licitud d’aquesta modalitat de beca es presentarà al Servei d’admissions com a màxim el 19 de juliol de 2019. La documentació a
presentar és:
� Carta de sol·licitud
� Cartes de recomanació del centre d’estudis o de les empreses en les que estan o han estat treballant, si s’escau.
� Expedient acadèmic de batxillerat o CFGM o darrers estudis cursats.
� Documents que acreditin el nivell d’ingressos familiars o situacions d’atur.
(*) La FUNDIT atorgarà fins a 4 beques per alumnes nou accés (2 EFPA i 2 EATM) i fins a 4 beques per alumnes de 2on curs per curs
acadèmic (2 EFPA i 2 EATM).

2. AJUTS
2.1. Ajut/descompte a fills de treballadors en actiu d’empreses, institucions i organitzacions amb convenis marc de
col·laboració amb l’EFPA/EATM o altres centres de la FUNDIT.
� Alumnes de nou accés: 10% de descompte sobre l’import total del curs.
� Alumnes ja matriculats a EFPA/EATM: 10% de descompte sobre l’import total del curs. La renovació o accés a l’ajut queda condicionat
a haver aprovat totes les assignatures matriculades l’any acadèmic anterior en la primera convocatòria i que el membre de la unitat
familiar continuï treballant en l’empresa, institució o organització amb conveni de col·laboració vigent.

2.2. Ajut/descompte a alumnes de famílies nombroses/monoparentals
Els alumnes que formen part d’una família nombrosa o monoparental, disposaran d’un descompte del 10% de sobre l’import total del
curs, a partir del curs en el qual s’acredita ser família nombrosa o monoparental. Per continuar gaudint del descompte caldrà aprovar
totes les assignatures matriculades a l’any acadèmic anterior en la primera convocatòria.
La sol·licitud dels ajuts per a aquests alumnes es presentarà a Secretaria Acadèmica de l’EFPA/EATM com a màxim el 19 de juliol de 2019.
La documentació a presentar és:
� Carta de sol·licitud
� Documentació acreditativa de les circumstàncies que justifiquin l’ajut (mostrar l’original i facilitar la còpia).
� Carta d’admissió al centre i resguard de l’abonament de la reserva de plaça (còpia).
La sol·licitud dels ajuts per a alumnes ja matriculats al centre es presentarà a Secretaria Acadèmica com a màxim el 19 de juliol. La
documentació a presentar és:
� Carta de sol·licitud
� Documentació acreditativa de les circumstàncies que justifiquin l’ajut (mostrar l’original i facilitar la còpia).
� Haver superat el curs anterior en la primera convocatòria i acreditar-ho amb la presentació de l’expedient acadèmic (còpia)
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3. CRÈDIT PER PROBLEMES GREUS SOBREVINGUTS
Per causes greus o problemes sobrevinguts l’alumne podrà sol·licitar un crèdit per finançar el cost total del curs el qual s’ha matriculat.
L’ajut oscil·larà entre un 20% i un 40% del cost total i es determinarà, per part de la FUNDIT, cas per cas. El retorn de l’import es podrà
sol·licitar com a retorn econòmic (a l’any següent) o es podrà sol·licitar com a contraprestació en hores de col·laboració durant el curs
matriculat (a determinar en funció del crèdit atorgat).

4. DESCOMPTES COMUNITAT ESDi
(alumnes i alumni)

CFGS (EATM i EFPA)
1ers
60 crèdits ECTS

2ons
60 crèdits ECTS

Dte. Pagament
Comptat

Grau en Disseny

30

25

5

Grau en Disseny en anglès

30

25

5

Doble Grau en Disseny & Smart Design

30

25

5

Bachelor en Humanitats Digitals

30

25

5

Bachelor en Smart Design

30

25

5

Màster en Estilisme, Image i Comunicació

25

N/A

3

Màster en Gestió de la Industria de la Moda
i el Disseny (MANGO)

25

N/A

3

Màster en UI/UX

25

N/A

3

Màster en Comissariat d’Art Digital

25

N/A

3

Màster en Disseny d’Accessoris de Moda

25

N/A

3

Postgrau en Disseny de Bany, Íntim
i Home/Activewear

25

N/A

3

Postgrau en Màrqueting, Comunicació
i Distribució de Moda

25

N/A

3

Postgrau en Fashion Design and Styling

25

N/A

3

Altres cursos: estiu, workshops...

25

N/A

N/A

En cas que un alumne pugui rebre més d’una beca o ajut, l’ESDi atorgarà entre les diverses opcions aquella que sigui la més favorable
per a l’alumne.
Son acumulables 2 descomptes sempre i quan no superin un 25% (i sempre que un d’ells sigui el descompte per pagament anticipat,
sinó, no són acumulables)
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