CONVOCATÒRIA DE BEQUES D'ASSISTÈNCIA a cursos
d'especialització musical al llarg del curs acadèmic 2016-2017
BASES
1.- Podrà optar l'alumnat matriculat oficialment en el Conservatori “Mestre Vert” en els
cursos de 3r i 4t d'Elemental, en qualsevol dels sis cursos del Grau Mitjà o en Dansa
durant el curs acadèmic 2016-2017 que haja efectuat l'abonament de la quota de l'AMPA
en eixe curs acadèmic.
2.- Solament es becarà un curset realitzat, sempre i quan siga al llarg del curs acadèmic
2016-2017 des de l'1 d'octubre de 2016 fins a 30 de setembre de 2017.
3.- Es podrà abonar fins al 95% de la matrícula del curset —exceptuant allotjament i altres
activitats no musicals— i fins a 100 € per beca, en funció de les sol·licituds. Disposant
d'una quantitat de fins a 3000 euros.
4.- La documentació es lliurarà dins d'un sobre on aparega clarament el nom de l'alumne
o de l'alumna, el curs del Conservatori en què ha estat matriculat durant el curs 20162017 i el nom del curset per al qual sol·licita l'ajuda.
5.- El termini de lliurament de la documentació serà de l'1 al 31 d'octubre de 2017,
ambdós inclosos, sent el lloc de recepció de la mateixa la Consergeria del Conservatori.
6.- La documentació a lliurar, dins d'un sobre, serà:
-Justificant bancari o rebut del pagament de la matrícula del curset degudament
complimentat.
-Diploma acreditatiu o justificant segellat i signat de l'assistència al curset.
-Fullet informatiu del curset en què aparega l'import de les classes o de la
matrícula.
-Número de compte (IBAN) on es desitja que es realitze la transferència en cas
d'obtenir la beca.
7.- El llistat provisional d'alumnes admesos apareixerà publicat al tauler de l'AMPA a partir
de dimecres, 22 de novembre de 2017 (dia de Santa Cecília).
8.- L'AMPA es reserva el dret de deixar desertes les ajudes i d'interpretar i resoldre
qualsevol ambigüitat de les presents bases.

