
 
 

 
 

BASES CONVOCATÒRIA AJUT BORSA D’ESTUDIS 2015 
 
 

1. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
  

1. Emplenar sol·licitud de l’ajut, link. 
RECORDEU fer una sol·licitud per cada curs 
o acció formativa realitzada. 

2. Certificat del curs o d’assistència conforme 
s’ha finalitzat i aprovat el curs. 

3. Comprovants d'haver fet el pagament. 
4. En cas de situació d’atur al 2015, justificant  

(DARDO). 
 

2. TERMINIS I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 

1. La sol·licitud de l’ajut es realitzarà mitjançant 
el formulari en línia, clica aquí.  

2. La documentació acreditativa s’haurà 
d’adjuntar a l’hora de fer la inscripció.  

3. El COPLEFC enviarà sempre un correu 
electrònic justificatiu de recepció de la 
documentació.  

4. El termini de recepció de sol·licituds serà 
l’1 d’abril de 2016.   

 

3. REQUISITS 
 

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria 
els col·legiats exercents que pertanyin al 
COPLEFC. En el cas dels col·legiats no-
exercents, si aquests es troben en situació 
d’atur. 

2. Els ajuts s’adrecen a algun tipus d’oferta 
formativa permanent (segon grau universitari,  
cicles formatiu, ensenyaments esportius, 
màsters, postgraus, cursos d’extensió 
universitària, monogràfics, cursos d’estiu, 
congressos, seminaris...etc) i relacionada amb 
àmbits professionals del sector de l’Educació 
Física, de l’Activitat Física i l’Esport que hagin 
finalitzat al 2015.  

 

4. CRITERIS DE CONCESSIÓ 
 

1. Només es concedirà un ajut per col·legiat/da. 
2. No s’acceptaran les sol·licituds d’ajut: 

a. Per cursos o accions formatives 
organitzades pel Col·legi o que el Col·legi 
tingui conveni, entenent que aquestes ja 

han gaudit d’un preu reduït pels 
col·legiats. 

b. Si la matrícula del curs o la suma dels 
diferents cursos no és superior a 150€. 

c. A màsters, si el col·legiat/da no té una 
antiguitat mínima de 4 anys, és a dir, 
col·legiat/da des del 2012. 

3. La concessió de l’ajut queda sotmesa a la 
presentació de tota la documentació i del termini 
establert per la seva presentació. 

4. Es valorarà el nombre d’hores i el cost de l’acció 
formativa. 

5. El COPLEFC en funció de les sol·licituds rebudes, 
donarà prioritat a les activitats acadèmiques de la 
Categoria A i B sobre les altres, i tindrà en compte 
la situació d'atur. 

6. L’ajut es resoldrà durant 2n trimestre del 2016 per 
part de la Junta de Govern i serà comunicada 
personalment als sol·licitants. 

7. Els abonaments dels ajuts s’efectuaran durant el 
transcurs de l’any 2016, sempre i quan el col·legiat 
mantingui l’alta al COPLEFC. 

8. Es podrà recórrer la resolució de la convocatòria 
de Borsa d’Estudis en un termini de 15 dies. 
Aquestes s’hauran d’enviar a l’adreça de correu 
electrònic coplefc@coplefc.cat  
 

Categoria Descripció 

A 2n Grau universitari  

B Màsters, postgraus, cursos extensió universitària 

C 
Ensenyaments esportius i/o cicles formatius 
grau mig i superior 

D Cursos de +150 h  

E Cursos fins a 150 h 

 

5. PROTECCIÓ DE DADES, clica aquí. 
 

Gener, 2016 

 


