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Exp. Núm. Erasmus______ / 2020 
          
SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI (ERASMUS+ /2019) 
ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA, BENEFICIARIS DEL PROGRAMA ERASMUS+ curs 
2018/19. 
Aquesta sol·licitud ha de lliurar-se completament i correctament emplenada i presentada dins 
els períodes establerts a les presents bases (consulteu apartat: “advertiment previ” de les 
bases). 
 
DADES PERSONALS: 
Nom i llinatges:_________________________________________________________________ 
Adreça: _______________________________________________________________________ 
Població i codi postal :____________________________________________________________ 
Telèfon fix: ________________________      Telèfon mòbil: _____________________ 
Correu electrònic: ___________________________________ 
Data de naixement: ____ / _____ / _____  DNI / NIF:   __________________________ 

IBAN (24 dígits)  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ 

 

DADES ACADÈMIQUES 
Darrers estudis realitzats: __________________________________________________________ 

Centre de referència on el sol·licitant va realitzar els darrers estudis: ________________________ 

Municipi i comunitat autònoma on està situat el centre de referència: ________________________ 

Universitat i país d’aprofitament de la beca Erasmus: ____________________________________ 

Nota mitjana del darrer curs realitzat: ______________________________________________ 

 

Per emplenar la graella següent consultar: Criteris de concessió de les ajudes i baremació de les 

sol·licituds. 

 

             
 BAREMACIÓ DE CRITERIS SOCIALS I 
ECONÒMICS 

Emplenar 
per 
l’interessat 

Emplenar per 
l’administració 

1a Puntuació de l’interessat per l’acreditació família 
nombrosa, monoparental o certificat de 
minusvalidesa (mínima 33% del sol·licitant). 

  

1b Puntuació de l’interessat per l’acreditació de 
situació d’atur dels pares o tutors legals. 

  

2a Puntuació de l’interessat de la nota mitjana del 
darrer curs realitzat pel sol·licitant. 

  

 TOTAL   

 
 
 
DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA  

1- Sol·licitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a 

les presents bases. 

2- Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant o document equivalent. 
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3- Extracte acadèmic acreditatiu de les notes de l’expedient acadèmic del darrer curs realitzat. 

4- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental. 

5- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur dels pares o tutors legals que es trobin en aquesta situació, 

exceptuant el mateix estudiant. 

6- Còpia de la certificació d’aprofitament de la beca Erasmus+, emesa per la universitat o organisme 

competent. 

 

AUTORITZACIÓ I DECLARACIÓ JURADA 

 

En _____________________________ com a sol·licitant, amb DNI___________________ pel que fa 

a la present convocatòria d’ajuts convocatòria d’ajuts 2019 Erasmus+, declara sota responsabilitat 

solidària que accepta les bases de la present convocatòria, i a més, que les dades aportades s'avenen 

totalment amb la realitat. Per altra banda, autoritza l'Ajuntament d'Alcúdia perquè pugui fer les 

comprovacions que consideri oportunes amb relació a la present sol·licitud. 

 
Alcúdia,      d   de  2020 
 
 
Signatura 
 

 
 
 
 
 
 

Ajuntament d’Alcúdia 
Batle-president 

 
 


