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SOL·LICITUD D’AJUT PER REALITZAR UNA ESTADA FORMATIVA A ESPANYA O 
L’ESTRANGER, O PER PARTICIPAR EN UN CURS D’ESTIU 

Convocatòria a la que opteu: 

Convocatòria d’estades formatives per a beneficiaris APIF. 

Convocatòria d’estades formatives finançades per la Fundació Montcelimar i la Universitat 
de Barcelona. 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: 

 Document que acrediti l’admissió en el centre receptor o en l’escola d’estiu.
 Pla de treball a realitzar pel sol·licitant.
 Currículum vitae del sol·licitant.
 Empadronament a l’ajuntament de Montgat, en el cas de les estades de la Fundació

Montcelimar.

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i cognoms: 

NIF / NIE: 

Departament / institut de recerca i centre d’adscripció: 

Sol·licita un ajut per realitzar una estada formativa o inscriure’s al següent curs d’estiu: 

DADES DE L’ESTADA O DEL CURS D’ESTIU (ompliu el que s’escaigui) 

País: 

Localitat: 

Centre de realització de l’estada o del curs: 

Investigador responsable de l’estada: 

Durada de l’estada o del curs d’estiu (mínim 1 setmana, màxim 8 setmanes): 

Preu d’inscripció a l’escola d’estiu (si s’escau):  

Data d’inici de l’estada o del curs: 

Data de finalització de l’estada o del curs: 



OBJECTIUS DE L’ESTADA O DEL CURS 

Declaro que no estic gaudint de cap altra estada concedida per qualsevol entitat pública o privada, i 
que en cas que se’m concedeixi, informaré degudament a la Secció de Beques de Personal 
Investigador en Formació, per tal de donar compliment a la base 2.6 de la convocatòria d'estades APIF 
i 3.1.5 de la convocatòria d'estades Montcelimar/UB.

Sol·licitant Vist i plau del director de tesi Vist i plau del director del 

departament / responsable de 

l’institut de recerca 

Vist i plau del coordinador del 

programa de doctorat 

(nom i signatura) (nom, signatura i segell del 

departament) 

(nom, signatura i segell del 

departament / institut de recerca) 

(nom i signatura) 

Barcelona, a 
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