
ÀREA DEL SAC 
Gestió Administrativa dels Centres Educatius 

ANNEX 1 
SOL·LICITUD DE BECA PER A ALUMNAT DE LES ESCOLES I CONSER-
VATORIS DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA, PER AL CURS 2021/2022 
 
Dades d’identificació de l’alumne/a sol·licitant: 
 
Cognoms i nom 

 
NIF 

Adreça                       Núm. Pis 

                       
Municipi  
 

Codi postal  Comarca 

Telèfon/Mòbil 
 

Adreça electrònica  
 

Autoritzo rebre les comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol·lici-
tud a l’adreça electrònica facilitada anteriorment: 

 Sí                                                                                 No        
Matriculat/da als estudis de: Import total matrícula: Pagament:

 1 termini 
 3 terminis

Centre:  
 ECM Tarragona 
 ECM Reus 
 ECM Tortosa 

  

 
 Alumne/a que realitza el curs 2021/2022 al centre per primera vegada 

 
Dades del/la representant legal, si escau: 
 
Cognoms i nom 

 
NIF 
 

Parentesc:            Pare                     Mare                               Tutor/a legal 

Autoritzo rebre les comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol·lici-
tud a l’adreça electrònica facilitada anteriorment: 

 Sí                                                                                 No        
 
EXPOSO: 
 
1. Que en el BOPT de data 16/02/2022, amb inserció núm. 2022/01067, es va 
publicar la convocatòria del procediment administratiu de concessió de beques indi-
viduals per a alumnes de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional 
de la Diputació de Tarragona per al curs 2021/2022. 
  



ÀREA DEL SAC 
Gestió Administrativa dels Centres Educatius 

2. Que forma part de la unitat familiar/unitat de convivència següent:  
 
Relacionar, únicament, les persones que conviuen amb l’alumne/a durant el 2020 
(aquest punt es valorarà conjuntament amb les dades del punt 6 de l’annex 1.1). 
 
Cal incloure l’alumne/a que sol·licita beca 
És imprescindible emplenar totes les dades que es demanen  
 

 
Nom i cognoms DNI 

Alumne/a 
o parentiu 

amb 
l’alumne/a 

 
Edat 

Professió/ atur/ 
pensionista/estudiant/ 

/altres 

Percepció 
d’ingressos 
econòmics 
(Exercici 

2020)
SI NO 

 
       

 
       

 
       

 
       

   
 

    

   
 

    

   
 

    

 
       

 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
Per això,  
 
DEMANO: Participar en aquesta convocatòria i declaro que no he incorregut en omis-
sió i/o falsedat en les dades de la sol·licitud.  
 
   ,   de     de 2022. 
 
(Signatura del sol·licitant) 
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