
AJUTS 
ECONÒMICS 

PER A ESTUDIS
POSTOBLIGATORIS

Per a joves de
Sant Quirze

del Vallès



Els ajuts s'adrecen a joves
emancipats i no

emancipats afectats 
per pèrdua del lloc de
feina o ERTO  pròpi o 
de un membre  de la

unitat familiar, derivat per
la crisi del COVID-19



●  Primers i segons cursos de batxillerat
●  Formació professional de grau mitjà i de grau superior
●  Ensenyaments artístics professionals
●  Ensenyaments esportius
●  Ensenyaments artístics superiors (Art Dramàtic,
Conservació i Restauració de Béns Culturals, Dansa,
Disseny i Música)
●  Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la
modalitat de distància)
●  Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves
d'accés a la formació professional i cursos de formació
específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau
superior impartits en centres públics i en centres privats
●  Formació professional bàsica
●  Estudis de graus universitaris

PER A AQUESTS ESTUDIS 

POST GRAU NO 



SOL�LICITUDS FINS 
EL 25 DE SETEMBRE 

AMB CITA PRÈVIA

citaprevia.santquirzevalles.cat

clicar "oficina Canya Jove"
( el tràmit es farà a l'ajuntament)



DOCUMENTACIÓ

Imprès de la sol�licitud d'ajut a estudis

postobligatoris.

DNI/NIE o Certificat de naixement.

Llibre de família o el certificat de naixement o

qualsevol altre document acreditatiu del

parentesc o de l’emancipació.      

Documentació que acrediti la matriculació i el

seu pagament.      

Justificant del cost total del curs.



DOCUMENTACIÓ
Si és el cas

Justificant que acrediti que algun/a membre de la
unitat familiar o a títol individual en el cas del jovent
emancipat ha perdut la feina, està afectat/da per un
expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o
parcial o pateix una situació anàloga com a
conseqüència de les mesures adoptades per fer front
a la crisi sanitàriaocasionada per la Covid-19.

Carnet de família monomarental o monoparental.

En cas de ser dones víctimes de violència masclista,
caldrà aportar la sentència judicial o indicar-ho a la
sol�licitud per tal que el servei municipal corresponent
emeti informe.

Certificat de Discapacitat

 



www.santquirzevalles.cat
     Tràmits

   Ajuts i prestacions socials
  Ajuts econòmics per a     
 estudis postobligatoris 

AJUNTAMENT SANT QUIRZE DEL V.
93 721 68 00

CANYA JOVE 607 54 57 84
canyajove@santquirzevalles.cat 
a partir del 24 d'agost

MÉS INFORMACIÓ A


