
Guia per omplir la
sol· licitud d’ajuts
per a la formació

 



L’inici del curs ha de ser durant l’any 2021. Si el curs comença abans o
després del 2021 quedarà fora d’aquesta convocatòria. Si la formació
s’allarga durant més d’un curs lectiu, nomes es podrà demanar l’ajut en
aquesta convocatòria per al curs que comença durant l’any 2021.

S’ha adjuntar un document PDF on aparegui el programa (matèries,
professorat, hores lectives, crèdits, etc.) del curs a realitzar.
Per exemple: https://www.eug.es/wp-content/uploads/2020/07/Guia-
Docente-20-21_mo%CC%81dulos_MUFTo%CC%81rax.pdf

Programa de la formació

En el cas de no adjuntar el programa, inserta l’enllaç del curs. S’ha de
vigilar que el web no sigui d’accés restringit.
Per exemple: https://www.uvic.cat/formacio-continua/es/masters-y-
postgrados/salud-y-bienestar-social/fisioterapia-pediatrica

Enllaç web al programa de la formació

https://www.eug.es/wp-content/uploads/2020/07/Guia-Docente-20-21_mo%CC%81dulos_MUFTo%CC%81rax.pdf
https://www.uvic.cat/formacio-continua/es/masters-y-postgrados/salud-y-bienestar-social/fisioterapia-pediatrica


Els documents permesos són:

Rebut de pagament

- Factura de l'entitat que realitza el curs amb segell.

- Rebut del banc conforme s’ha fet el pagament de la matrícula del curs,
part del curs (quantitat major que la sol·licitada) o pagament total del
curs.



Documents com la matrícula, un extracte bancari o el rebut d'’haver
pagat amb targeta no seran vàlids

La situació en la que et trobes en el moment d’omplir la sol·licitud. Si
aquesta ha canviat durant l’any, s’exposarà mes endavant.

Excedència: Document de l’empresa on apareguin les dates de
l’excedència, signat i amb el segell de l’empresa.

Atur: El document que s’ha de adjuntar és l’Informe de Situació
descarregat des de la pàgina del SOC.

Situació laboral



02 Omplirem els camps amb les nostres dades personals i
pitjarem ‘Continuar’. 

01 Adreçar-te a la següent pàgina web i identificar-te amb el
teu usuari.

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/Renovacio.do?idiomaNavegacio=ca&secure=S


03 Un cop t’identifiquis et sortirà aquesta pantalla. o Un cop
marcada premeu el botó ‘Sol·licitar informes’ i es
descarregarà a l’ordinador.

ERTO: Has demanar un certificat a la teva empresa o demanar el
corresponent certificat a la Seguretat Social.

La situació laboral durant el 2021 difereix de l'actual?
Si la situació laboral durant l’any 2021 és diferent de la que tens ara, ho
has de marcar, marcar quina era la situació i adjuntar el document
necessari (revisar els documents abans explicats).

Situació familiar
Si la teva situació familiar és una de les que es troben a continuació:

Monoparental
Adjuntar el Carnet de Família
monoparental.

Nombrosa
Adjuntar el Carnet de Família
nombrosa.



Aturats a tota la unitat familiar
Adjuntar l’Informe de Situació (veure punt anterior) de tots els membres
de la unitat familiar juntament amb el certificat d’empadronament de la
unitat familiar (demanar-ho a l’ajuntament on residiu).

Fills en acollida
Adjuntar la sentencia d’acollida.

Discapacitat
Adjuntar el carnet o el certificat de la
Seguretat Social.

Altres
Renda 2020 (casella 505)
Marcar al desplegable la quantitat que et surt a la casella 505.
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