
AJUDES PER LA FORMACIÓ CURS 2018-2019 
 

PER FILLS D’EMPLEATS/DES 

Si tens fills menors de 24 anys (o 26 si tenen discapacitat) o si estàs cursant estudis, t’interessa la 
informació que et facilitem a continuació. 

Sol·licitud abans del 31 d’Agost. Abonament en la nòmina de setembre (S/pacte 2015 signat entre 
d’altres sindicats per UGT, anteriorment es rebia al novembre). 

Els imports per 2019 seran 706,68 € o 1413,38 € per discapacitat igual o superior al 33%. 

El fill/a ha d'estar escolaritzat per al curs 2019/2020 abans de 31 de desembre de 2019 i l'empleat en 
actiu a 2019.08.31, excepte personal en excedència per maternitat (art.33.2 CCB). 

Cal notificar i documentar l’alta i les possibles modificacions d’estat, encara que recomanem 
comprovar anualment les dades. 

L’aplicació per l’accés a l’Ajuda Escolar de fills d’empleats la trobaràs a: 

Area de l’Empleat/Gestió de RRHH/Gestions Personals/Ajuda Escolar Fills de Empleats 

De sorgir incidències en l'Ajuda Escolar del curs de 2019/2020 posteriorment al 30 de novembre de 
2019, hauran de comunicar-se a través de l'Oficina d'Atenció a l'Empleat, ja que totes les altes, 
baixes i modificacions incorporades al portal a partir d'aquesta data no tindran efecte fins al 
curs 2020/2021. 

L'aplicatiu mostrarà els fills en edat susceptible de percebre ajuda, amb l'indicatiu de si la perceben o 
no. Únicament és necessari comunicar les altes, les baixes i les modificacions. En el cas que 
la situació mostrada sigui la correcte, no cal fer res. 

Els possibles errors en les dades dels fills (fins i tot si falta algun per donar d'alta), s'han de resoldre 
en Area de l’Empleat / Gestions Personals / Dades Personals / Dades Familiars. 

 

PER A  EMPLEATS/DES 

Sol·licitud abans del 31 d’Octubre de cada any i abonament al novembre prèvia justificació, de les 
següents quantitats: 

Estudis Universitaris: 23,69 € por crèdit aprovat. 

Batxillerat i Mòduls professionals: Despeses justificades fins a un màxim de 916,11 €, per curs 
aprobat i acreditat fins el 31 d’octubre. 

La ruta d'accés a l'aplicació és: 

Area de l’Empleat/ Gestions Personals / Ajuda Estudis Empleats 

Aquesta aplicació romandrà accessible des de l'1 d'agost fins al 31 d'octubre, data en què finalitza el 
termini de sol·licituds. A partir d'aquesta data, i fins al 30 de novembre, s'obrirà el termini de 
resolució d'incidències, que s'han de remetre a través de l'Oficina d'Atenció a l'Empleat. 
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