
 

 

 

 

BEQUES  HANS-PETER RIESTER 

Bases de la convocatòria 

 

Article 1. Objecte 

L’empresa KAO CORPORATION S.A.U, en col·laboració amb l’Ajuntament de 

Barberà del Vallès, la Fundació Barberà Promoció i l’Institut La Romànica obre 

una convocatòria per a la concessió de tres beques destinades a l’alumnat que 

estigui cursant els Cicles formatius de grau mitjà de la família professional de 

Química al Institut La Romànica de Barberà del Vallès en el curs 2016-2017. 

D’aquestes tres beques, l’atorgament correspondrà de la manera següent: 

- Dues beques per a l’alumnat de primer curs. 

- Una beca per a l’alumnat de segon curs. 

 

Article 2. Beneficiaris 

Podran sol·licitar les beques d’aquesta convocatòria qualsevol alumne/a que es 

trobi cursant els Cicles formatius de grau mitjà de la família professional de 

Química al Institut La Romànica de Barberà del Vallès durant el curs 2016-

2017. 

 

Article 3. Quantia 

L’alumnat beneficiari de la beca rebrà una quantia econòmica total de 450 

euros. 

 

Article 4. Model de sol·licitud i documentació a presentar 

Els candidats hauran de formalitzar la sol·licitud de la beca mitjançant el 

document “Sol·licitud BECA HANS-PETER RIESTER” que s’haurà de presentar 

junt amb la següent documentació de caràcter econòmic i personal: 

 

3.1.Requisits econòmics 

 Si treballa, còpia compulsada del contracte de treball i nòmina. 

 Còpia compulsada de declaració de la renda familiar dels dos 

darrers anys a l’any de sol·licitud de la beca. 

 

3.2.Requisits personals 

 DNI o NIE. 

 Escrit de compromís de continuïtat en els estudis. 

 Acreditació de situacions especials (orfes, famílies nombroses,  

famílies monoparentals, minusvàlues, etc.) que puguin ser 

avaluades pel tribunal. 



 

 

 

 

 Qualsevol altra documentació que, a criteri del candidat, pugui 

aportar informació al tribunal. 

 

 

3.3. Requisits acadèmics 

 Certificació d’estar matriculat en un cicle formatiu de Química a  

l’INS La Romànica 

 Certificació de notes acadèmiques dels darrers estudis realitzats 

 Informe del seu actual tutor/a d’estudis. 

 

Article 5. Lloc i termini de presentació de sol·licituds 

La sol·licitud de beca, juntament amb la documentació requerida, es lliurarà al 

Institut La Romànica als 30 dies naturals des de la publicació d’aquestes bases. 

 

Article 6. Avaluació de sol·licituds 

Les sol·licituds seran avaluades per un tribunal format per: 

 

- El/la President de Kao Corporation, S.A o persona en qui delegui. 

- Dos representants de Kao Corporation, S.A.  

- Dos representants del Institut La Romànica.  

- Dos representants de la Fundació Barberà Promoció. 

 

S’avaluaran les candidatures tenint en compte tres criteris: renda, expedient 

acadèmic i avaluació personal. Cadascun dels components del tribunal donarà 

una puntuació entre 0 i 10 a cadascun del criteris. Finalment es procedirà a 

sumar-los tots i obtenir una puntuació individual, de 0 a 70, per cada candidat 

que permetrà classificar-los per ordre de major a menor puntuació. 

Finalment, en cas d’empat, el tribunal resoldrà per consens o per majoria en 

cas de manca de consens amb el vot de qualitat del president/a. 

 

Article 7. Concessió i pagament de la beca. 

La resolució de les sol·licituds sortirà publicada als 90 dies posteriors de la data 

de finalització de la presentació de les sol·licituds al tauler d’anuncis del Institut 

La Romànica. 

El pagament de la beca es farà efectiu en l’acte de cloenda d’FP al Institut La 

Romànica que es durà a terme al mes de juny’17. 


