Adreces d’interès
En cas de diﬁcultats, contacteu amb la
Sra. Meritxell Martin, a Tolosa o amb
l’Ambaixada d’Andorra França.
Sra. Meritxell Martin
Web: www.iea.ad
A/e: ieatolosa@iea.ad
Ambaixada d’Andorra a França
1, Place d’Andorre (ancien 51 bis, rue de Boulainvilliers)
75016 París
Tel.: + 33 1 40 06 03 30
Web: www.mae.ad
A/e: ambaixada_franca@govern.ad
Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior
Av. Rocafort, 21-23, Ed. El Molí
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 74 33 00
Web: www.ensenyamentsuperior.ad
A/e: ensenyamentsuperior@govern.ad
Delegació de l’Ensenyament Francès a Andorra
Baixada del Molí, 5, ed. El Molí III, bloc B 1r 1a BP 88
AD500 Andorra la Vella
Tel.: 802 770
Web: www.ambafrance-ad.org
A/e: ce.ia130@ac-montpellier.fr

Govern d’Andorra

Calendari de tràmits per estudiar a França
Del desembre
al setembre

Inscripció a la universitat.
Més detalls de les dates al web:
http://actulcf.blospot.com/2016/09/
calendrier-onisep.html
Sécurité Sociale Étudiant
Els estudiants d’Andorra estan exempts de pagar
les taxes de seguretat social que exigeixen les
institucions d’ensenyament superior a França.
Durant la inscripció universitària, cal deixar el
camp buit.
Sol·licitud d’ajut als estudis i a l’allotjament
Centre Régional des Œuvres Universitaires et
Scolaires (CROUS)
Cal omplir obligatòriament el Dossier Social
Étudiant del CROUS per Internet, directament al
web del CROUS de la ciutat d’estudi. Cal
presentar el dossier, en paper, a la Delegació de
l’Ensenyament Francès a Andorra.

Del 15 de gener
al 31 de maig
Ajuts a l’estudi
FRANÇA

Per als pares d’estudiants que no tinguin avis
d’imposition (la majoria, en el cas dels residents
a Andorra), cal deixar el camp buit durant la
inscripció, continuar ﬁns al ﬁnal i obtenir un
número de dossier.
Els estudiants que sol·liciten la beca al CROUS de
Tolosa i resulta denegada, poden beneﬁciar-se
d’una de les cinc habitacions o d’un dels cinc
estudis que es reserven per als estudiants andorrans.
Per sol·licitar un d’aquests allotjaments
reservats, s’ha de contactar la Delegació de
l’Ensenyament Francès a Andorra.
El web www.messervices.etudiant.gouv.fr
agrupa diversos serveis interessants (Dossier
Social Étudiant, Lokaviz, CLE, etc.)

Del maig al juny

Cité Universitaire Internationale de Paris(CIUP)
Es pot sol·licitar una de les dos habitacions
reservades per als estudiants d’Andorra al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del
Govern d’Andorra.
Prioritat per als estudiants de màster i doctorat.

Del juny al
setembre

Targeta de residència a França
Els estudiants de nacionalitat andorrana que
resideixen a França mentre cursen els seus estudis, han de sol·licitar la targeta de residència a
l’Ambaixada d’Andorra a França.
Cal enviar un correu electrònic:
Ambaixada_Franca@govern.ad amb el nom
complet i una adreça postal on puguin rebre la
documentació. La targeta té una validesa de deu
anys.

Del juny al
setembre
Habitatge

Del juny al
setembre

Del juny al
setembre
Ajuts a l’estudi
ANDORRA

Allotjament (NO CROUS)
Per trobar allotjament podeu consultar el web del
Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ):
www.crij.org.
Tramitació de l’ajut a l’allotjament de la Caisse
d’allocations familiales (CAF). La CAF ofereix una
ajuda per pagar el lloguer. Per sol·licitar aquesta
ajuda és indispensable tenir la targeta de residència, ser estudiant i llogar un habitatge a França.
Es tramita per Internet. Web: www.caf.fr
Sol·licitud del servei de garant per llogar pis.
L’Estat francès proposa un servei de garant per
llogar pis. En cas de necessitar aquesta garantia,
s’ha d’omplir el dossier Caution Locative Étudiante (CLE) per Internet. Web: www.lokaviz.fr
- Ajuts del Govern d’Andorra Durant el mes de
setembre s’obre la convocatòria d’ajuts a l’ensenyament superior per estudis de 1r i 2n cicle. Més
informació al web:
https://www.ensenyamentsuperior.ad/
beques-i-ajuts
Per a estudis de 3r cicle, la convocatòria s’obre el
mes d’abril.Més informació al web:
https://www.ensenyamentsuperior.ad/recerca
- Abonandbus: Es pot sol·licitar al Servei de
Tràmits del Govern d’Andorra a partir de mitjan
setembre. Més informació al web:
https://www.ensenyamentsuperior.ad/
beques-i-ajuts

