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1. Ajut per a les famílies nombroses o monoparentals
Definició de l’ajut
Descomptes en la compra de llibres de text, activitats escolars, serveis escolars, activitats extraescolars i servei de
menjador.

Beneficiaris
Les famílies nombroses o monoparentals que tenen escolaritzats els seus fills en qualsevol de les etapes educatives
concertades impartides per les escoles afins a la Fundació Educare Instruendo durant el curs 2021-2022.

Requisit bàsics
a- Disposar del carnet de família nombrosa o monoparental.
b- Estar matriculats en una de les etapes educatives impartides a les escoles del Grup Escolar Roca (Joan Roca
Meridiana, Joan Roca Guipúscoa o Centre d’Estudis Roca) per al curs 2021-2022
c- Estar al corrent de les mensualitats de l’escola.

Convocatòria
Anual

Sol·licitud
El pare/mare, tutor/a legal o l’alumne/a major d’edat presentarà les sol·licitud a la secretaria de l’escola Joan Roca
Meridiana o Joan Roca Guipúscoa o Centre d’Estudis Roca.

Terminis
a- Alumnes que per primera vegada cursen els seus estudis a l’escola Joan Roca Guipúscoa, Joan Roca
Meridiana o Centre d’Estudis Roca (Grup Escolar Roca):

•

Durant el període matriculació si disposen del carnet de família nombrosa o monoparental.
• Durant el curs escolar quan obtinguin el carnet de família nombrosa o monoparental
b- Alumnes que actualment cursen els estudis a l’escola Joan Roca Guipúscoa, Joan Roca Meridiana o Centre
d’Estudis Roca (Grup Escolar Roca:
• Les famílies que tenen l’ajut a les famílies nombroses o monoparentals se’ls renovarà
automàticament, sempre que com a mínim un dels seus fills estigui matriculat a una de les
escoles del Grup Escolar Roca. Si el nombre de fills matriculats al Grup Escolar Roca varia,
l’ajut s’ajustarà al nombre d’alumnes matriculats al Grup Escolar Roca.
• Si no tenen l’ajut de família nombrosa o monoparental de cursos anteriors, podran sol·licitar
l’ajut durant el curs escolar un cop disposin del carnet de família nombrosa o monoparental.

Concessió o denegació de l’ajut
El Patronat de la Fundació Educare Instruendo resoldrà la concessió o denegació de l’ajut per al curs escolar 20212022 i en un termini de 10 dies a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

Comunicació
Es comunicarà als beneficiaris personalment i/o per correu ordinari i/o per e-mail.
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Reclamacions
El pare/mare, tutor/a o alumne/a poden reclamar la resolució de la sol·licitud a la direcció de la Fundació en el
termini màxim de 10 dies a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Cobertura de l’ajut a les famílies nombroses i monoparentals

Programes
Programa A: Llibres de text posats a la
venda a una de les escoles del Grup
Escolar Roca

1fill a les
escoles afins

2 fills a les
escoles afins

3 o més fills a
les escoles afins

10%

15%

20%

10%

15%

20%

10%

15%

20%

5%

10%

15%

10%

15%

20%

(Si l’escola realitza descomptes en els llibres de
text, la família nombrosa o monoparental haurà
d’optar pel descompte de l’escola o de la Fundació,
no són sumatius)

Programa B: Roba escolars, esportiva i
materials escolars posats a la venda a
una de les escoles del Grup Escolar Roca
(Si l’escola realitza descomptes en els llibres de
text, la família nombrosa o monoparental haurà
d’optar pel descompte de l’escola o de la Fundació,
no es poden aplicar els dos descomptes)

Programa C: Activitats curriculars,
convivències i activitats de centre (excepte
el viatge de final d’etapa de 4t ESO i de 2n de
Batxillerat i el Creuer de Cicles Formatius)

Programa D: Activitats extraescolars
realitzades a les escoles del Grup Escolar
Roca
Programa E: Menjador escolar
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3. Ajuts per situacions econòmiques per a etapes educatives concertades

Definició de la beca
L’ajut per alumnat amb circumstàncies familiars sobrevingudes que afectin greument la situació econòmica familiar i/
de l’alumne/a per a la minoració dels preus dels estudis que realitza.

Destinataris
Famílies que tenen escolaritzats els seus fills en qualsevol de les etapes educatives concertades impartides per les
escoles afins a la Fundació Educare Instruendo durant el curs 2021-2022. Els alumnes de Cicles Formatius de Grau
Superior que no puguin realitzar un servei escolar i com a conseqüència no puguin optar a la beca de col·laboració en
serveis i projectes escolars.

Requisit bàsics
•
•
•
•
•

Durant el curs 2021-2022, cursar els estudis en una de les escoles afins a la Fundació en una etapa concertada.
Acceptar la mediació entre l’escola i la Fundació Educare Instruendo en els temes relacionats amb l’ajut.
Acceptar els acords econòmics pactats entre l’escola afí i la Fundació Educare Instruendo.
Aportar la documentació que acrediti la situació econòmica.
Alumnes de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior comprovant d’haver
sol·licitat la beca del Ministeri d’Educació (Aquesta documentació es presentarà en el període de la convocatòria
d’aquests ajuts. L’ajut de la Fundació pot haver estat concedit amb anterioritat però si no es presentés el
comprovant de sol·licitud de la beca del Ministeri d’Educació, es revocaria l’ajut)
• Si es realitza un cicle formatiu, aquest ha de ser concertat.
• Aprofitament dels estudis que realitza l’alumne/a i actitud correcta i responsable.
• Els alumnes que cursin Cicles Formatius de Grau Superior i que tinguin una situació econòmica greu hauran de
sol·licitar les beques de col·laboració en serveis i projectes escolars de la Fundació i del Grup Escolar Roca. Si per
raons justificades i acreditades (horaris incompatibles amb els serveis, estudis o laboral) no poden realitzar un
servei escolar podran sol·licitar els ajuts per situació econòmica.

Convocatòria
Anual

Sol·licitud i termini
Les sol·licituds es presentaran a la secretaria de l’escola Joan Roca Meridiana o Joan Roca Guipúscoa o Centre
d’Estudis.

Terminis
•

Durant el període matriculació.

Concessió o denegació de l’ajut
El Patronat de la Fundació Educare Instruendo resoldrà la concessió o denegació dels ajuts del curs 2021-20122 i en un
termini de 10 dies a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud.
L’ajut pot ser denegat si l’alumne rep una beca o ajut d’altres entitats que cobreix econòmicament els estudis que
realitza.
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Revocació de l’ajut
La Fundació Educare Instruendo podrà revocar l’ajut atorgat si es comprova que:
-

Les dades de la sol·licitud no de la documentació presentada no són correctes.
L’alumne/a que rep l’ajut té atorgades altres beques o ajuts per la mateixa situació i superen el cost de
l’escolarització de l’alumne/a
Incompliment reiterat dels acords econòmics pactats entre la família, l’escola i la Fundació.

Comunicació
La direcció de la Fundació comunicarà la concessió o denegació de l’ajut sol·licitat personalment i/o per correu
ordinari i/o per e-mail.

Reclamacions
El pare/mare, tutor/a o alumne/a poden reclamar la resolució de la sol·licitud a la direcció de la Fundació en el termini
màxim de 10 dies a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Cobertura de l’ajut
S’avaluarà la situació econòmica de l’unitat familiar. L’ajut cobrirà, com a màxim, el 30% de les mensualitats dels
estudis que realitzi l’alumne beneficiari de l’ajut en una escola afí a la Fundació.

Revisió de l’ajut
La Fundació Educare Instruendo podrà revisar l’ajut atorgat, si l’alumne beneficiari de l’ajut per situació econòmica de
la Fundació Educare Instruendo rep altres ajuts d’altres institucions. La modificació de l’ajut es comunicaria al
beneficiari i tindria validesa a partir de la data de comunicació.
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4. Beca a l’excel·lència

Definició de l’ajut
L’ajut a l'excel·lència té com a objectiu recolzar, premiar i motivar els alumnes que durant l’etapa d’Educació Primària
o d’Educació Secundària Obligatòria han obtingut uns resultats excel·lents, fruit d'un esforç i una actitud compromesa
amb els estudis realitzats i que tenen la voluntat de continuar els seus estudis amb el mateix objectiu d’excel·lència .

Destinataris
Alumnes que durant el curs 2020-2021 cursen quart curs d'Educació Primària, sisè curs d'Educació Primària o 4t curs
d'Educació Secundària Obligatòria matriculats per al curs 2021-2022 en una escola afí de la Fundació Educare
Instruendo (Escola Joan Roca Guipúscoa, Joan Roca Meridiana o Centre d'Estudis Roca) amb resultats excel·lents
fruit d'un esforç i una actitud excel·lent.

Requisit bàsics
Alumnes de quart curs d’Educació Primària, una beca per grup:
Informe de l’alumne/a (acadèmic i actitudinal) elaborat per la direcció de l’escola Joan Roca Meridiana o Joan Roca
Guipúscoa.
Alumnes de sisè curs d’Educació Primària i Quart curs de l’ESO:
Els alumnes han d'estar matriculats per al curs 2021-2022 a 1r de l'ESO o 1r de Batxillerat o 1r de Cicles Formatius de
Grau Mitjà a Centre d'Estudis Roca
Un cop finalitzi el curs les escoles hauran de presentar el certificat acadèmic de l’etapa d’Educació Primària o de
l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria de l'escola de procedència. En aquest certificat constarà la nota global de
l'etapa.

Convocatòria
Anual
Cobertura de les beques a l’excel·lència
Alumnes de 4t d'Educació Primària
de les escoles Joan Roca Meridiana
i Joan Roca Guipúscoa

Informe acadèmic i actitudinal favorable de la
direcció de l'escola

Convivències gratuïtes a 5è d'Educació
Primària
Nota mitjana de 1r a 6è

Alumnes de 6è d'Educació Primària

d'Educació Primària

Curs 2021-2022

De 8 a 10

20% de descompte
de la mensualitat

374,60€ anuals
37,46€/mes

Nota mitjana de 1r a 4t

Alumnes de 4t d'Educació
Secundària Obligatòria

d'Educació Secundària
Obligatòria

Curs 2021-2022

De 8 a 10

20% de descompte

272€ anuals
27,20€/mes

Sol·licitud i terminis
Les direccions de les escoles hauran de presentar les sol·licituds com a màxim el 14 de maig.
Alumnes que es matriculen per primera vegada a una escola del Grup Escolar Roca a 1r de
de Batxillerat a 1r de Cicles Formatius de grau mitjà a Centre d’Estudis Roca

l'ESO, a 1r

•

En el moment de la preinscripció (aquest ajut es podrà revisar en el període de matriculació)

•

En el moment de la matriculació

Resolució de la sol·licitud
El Patronat de la Fundació Educare Instruendo resoldrà la concessió o denegació de l’ajut per al curs escolar 20212022 i en un termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud.

Comunicació
La direcció de la Fundació comunicarà la concessió o denegació de l’ajut sol·licitat personalment i/o per correu
ordinari i/o per e-mail.

Revocació de l'ajut
La Fundació Educare Instruendo podrà revocar l’ajut atorgat si es comprova que:
Els resultats acadèmics de l'alumne en els cursos que realitza no són els que corresponen a la beca de
l'excel·lència.

-

Actitud incorrecte
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5. Beques de col·laboració amb els serveis i projectes de les escoles
Definició de l’ajut
Les escoles afins a la Fundació realitzen programes i serveis. En aquests serveis l’alumnat de Cicles formatius de Grau
Superior poden col·laborar. La Fundació Educare Instruendo becarà l’alumnat que col·labori en els programes i
serveis de les escoles afins tal com s’indica les bases específiques (Annex 2) La col·laboració s’ha de realitzar en règim
de compatibilitat amb els estudis que realitzen.

Destinataris
Alumnes de primer i segon curs de Cicles Formatius de Grau Superior de Centre d’Estudis Roca que tenen una actitud
excel·lent, competències per a realitzar el servei escolar. Entre els alumnes sol·licitants es prioritzaran l’alumne/a que
tingui dificultats econòmiques.

Requisit bàsics
Estar matriculats a primer o segon d’un Cicles Formatiu de Grau Superior de Centre d’Estudis Roca per al curs 20212022.
L’alumne/a ha d’acreditar que els recursos econòmics són insuficients per a cobrir els estudis que cursa.
Informe de la direcció del centre conforme el sol·licitant és idoni per al projecte o servei educatiu.
Certificat de notes de l’últim curs realitzat.
Entrevista amb un responsable de la Fundació.
Disponibilitat horària
Aquesta col·laboració no pot anar en perjudici dels estudis que realitza l’alumne/a que col·labora i si això passés
l’acord de col·laboració es donaria per finalitzat.

Convocatòria
•

Durant el període matriculació.

Sol·licitud
L’alumne/a presentarà les sol·licitud a la secretaria de Centre d’Estudis Roca.

Resolució de la sol·licitud
El Patronat de la Fundació Educare Instruendo resoldrà la concessió o denegació dels ajuts del curs 2021-2022 i en un
termini de 10 dies a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud.
Les sol·licituds resoltes es poden arxivar fins que hi hagi una vacant en algun servei.

Comunicació
La direcció de la Fundació comunicarà personalment la concessió o denegació de l’ajut a l’alumne/a sol·licitant.

Reclamacions
L’alumne/a pot reclamar la resolució de la sol·licitud a la direcció de la Fundació en el termini màxim de 10 dies
a comptar de l’endemà de la seva notificació.
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Cobertura de l’ajut
1- Menjador escolar
L’alumne/a farà activitats d’acompanyament i vigilància del servei de menjador de les escoles afins a la
Fundació.
La beca significa una reducció del 100% de les mensualitats a partir del mes d’octubre fins al mes de juny,
ambdós inclosos (Haurà d’abonar les quotes trimestrals de millores educatives i tota la mensualitat del mes
de setembre)
Aquestes beques la poden sol·licitar els alumnes que durant el curs 2021-2022 estiguin matriculats a segon
curs dels Cicles Formatius de Grau Superior.
Modalitat A: Menjador escolar de càtering de 14 a 15 hores
Modalitat B: Menjador de carmanyola de 14 a 15 hores
Modalitat C: Menjador de carmanyola de 15 a 16 hores

2- Biblioteca escolar- Modalitat A
L’alumne/a farà l’acompanyament i vigilància del servei de Biblioteca de les escoles afins a la Fundació.
La beca significa una reducció del 50% de les mensualitats a partir del mes d’octubre fins al mes de juny
(Haurà d’abonar les quotes trimestrals de millores educatives, tota la mensualitat del mes de setembre i
des de l’octubre fins al juny abonarà el 50% de les mensualitats)

3- Estudi guiat – Mentor
L’alumne/a farà l’acompanyament i assessorament a l’alumnat de les escoles afins a la Fundació
La beca significa una reducció del 50% de les mensualitats a partir del mes d’octubre fins al mes de juny
(Haurà d’abonar les quotes trimestrals de millores educatives, tota la mensualitat del mes de setembre i
des de l’octubre fins al juny abonarà el 50% de les mensualitats)

4- Beques d’Educació Infantil
L’alumne/a col·laborarà en el programa i serveis de l’etapa d’Educació Infantil de les escoles afins a la
Fundació.
La beca significa una reducció del 100% de les mensualitats a partir del mes que l’alumne/a col·labori amb
els serveis d’Educació Infantil. En els mesos que col·labori la Fundació abonarà l’import de les mensualitats
de forma delegada a Centre d’Estudis Roca. Centre d’Estudis Roca descomptarà l’import en el rebut de
l’alumne/a. Aquestes beques la poden sol·licitar els alumnes que durant el curs 2021-2022 estiguin
matriculats a primer o segon curs dels Cicles Formatius de Grau Superior i siguin majors d’edat.

5- Servei informàtic
L’alumne/a col·laborarà en el manteniment de les aules informàtiques de les escoles afins a la Fundació.
La beca significa una reducció del 100% de les mensualitats a partir del mes de gener fins al mes de juny.
Nombre de beques: 3 (Únicament la poden sol·licitar els alumnes que durant el curs 2021-2022 estiguin
matriculats a 2n d’ASIX o els alumnes de 2n de DAM que hagin realitzat 2n d’ASIX)

6- Permanències
L’alumne/a col·labora en el servei de permanències de les escoles Joan Roca Meridiana i/o Joan Roca
Guipúscoa. Aquest servei es realitza quan els pares tenen una reunió, taller o xerrada organitzada per les
escoles del Grup Escolar Roca.

7- Servei d’acollida
Entrades dels alumnes de l’ESO primera hora del matí i primera hora de la tarda. Els alumnes que realitzen
aquest servei han de procurar que les entrades a l’escola i a les classes es realitzin amb tranquil·litat, i
respecte als companys i a les instal·lacions.

