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 Exp. Núm. CFP/BTX ______ / 20 
 
SOL·LICITUD - CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI (CFP/BTX /2020) 
 
ADREÇADA A ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR 
BATXILLERAT D’ALCÚDIA PER AL CURS 2019/20 
 
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 
Estudis que ha realitzat el curs (2019/2020): _________________________________________ 
IES de referència matriculat durant el curs 2019/20____________________________________ 
Població de l’Institut de referència _________________________________________________ 
Nota mitjana del darrer curs realitzat pel sol·licitant (2019/2020) _________________________ 
 
DADES SOCIALS 
Presenta documentació sobre algunes situacions socials puntuables: 
Acreditació família nombrosa ____________________________________________________ 
Acreditació família monoparental _________________________________________________ 
Acreditació certificat de minusvalidesa mínima del 33% del sol·licitant ____________________  
Acreditació de situació d’atur dels pares o tutors legals ________________________________ 
 
 

Per emplenar la graella següent consultar apartat bases: 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 per la nota mitjana 
del curs realitzat (2019/20). 

  

 TOTAL   
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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. 
3- Fotocòpia de la matrícula del sol·licitant (curs 2019/20), en què s’especifiqui si ha cursat; estudis de 

cicles formatius de grau mitjà, superior o batxillerat i que no es poden realitzar dins el municipi 
d'Alcúdia. 

4- Extracte acadèmic acreditatiu de les notes del darrer curs realitzat (2019/20). 
5- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de concessió, 

en què aparegui el sol·licitant com a titular. 
6- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental. 
7- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur dels pares o tutors legals que es trobin en aquesta situació, 

exceptuant el mateix estudiant. 
 
DECLARACIÓ JURADA 
En _____________________________ coma sol·licitant, amb DNI___________________ pel que fa a la 
present convocatòria d’ajuts per estudis superiors per al curs 2019/2020, 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 totes les 
comprovacions que consideri oportunes amb relació a la present sol·licitud pels canals físics, telemàtics i 
d’Interoperabilitat administrativa  que aquest disposi. 
 
 
Alcúdia,       d                       del 2020 
 
Signatura 
 
 

 
 
 
 
 

Ajuntament d’Alcúdia 
Batle–president 

 
 

 
 


