
Podeu consultar  tota la informació:

 Visitant el nostre web: escolasantiagoramonycajal.cat.  

Trucant al telèfon de l'escola 934492716  o

 Escrivint un correu a l'adreça electrònica de l'escola: a8018157@xtec.cat

 

 

DEL  22  DE  JUNY  AL  15  DE  JULIOL  

FAMÍLIES QUE JA TENIU BECA AQUEST CURS 19-20

Renda Garantida de ciutadania o equivalent: Document acreditatiu i

Pensió per aliments dels fills.  Document acreditatiu de l’atorgament

Les persones donades d’alta al sistema especial de treballadors de la

1.
     Sol·licitud

Us enviarem per correu electrònic la sol·licitud a finals de juny.

 - Només cal firmar i enviar-la per correu electrònic amb la documentació o           

   portar a l'escola (*veure calendari adjunt).             

         Firmen tots els membres de la família majors d'edat. 

       Documentació
       - Si els membres de la unitat familiar han canviat, caldrà aportar el volant

          de convivència.

       - INGRESSOS no subjectes a l’IRPF (documentació exercici 2019):

el seu import de l’ any 2019.

i del seu import de l’ any 2019.

llar de la Seguretat social, certificat de cotitzacions corresponent a 

l’any 2019 i contracte de treballadors de la llar vigent del 2019.

    2. ALUMNES NOUS QUE TENEN GERMANS A L'ESCOLA

          -Us enviarem la sol·licitud per correu electrònic.

          - Només cal firmar i enviar-la per correu electrònic o portar a l'escola. 

          -Només cal documentació si rebeu un ajut per aquest fill/a.

 

 
       

        

 

 

BEQUES MENJADOR    
CURS 2020-21



 

 

 

FOTOCÒPIA DNI/NIE/Passaport de tots els membres de la unitat familiar.

INGRESSOS no subjectes a l’IRPF:

Renda Garantida de ciutadania o equivalent: Document acreditatiu 

Pensió per aliments dels fills.  Document acreditatiu de l’atorgament 

Les persones donades d’alta al sistema especial de treballadors de la

ALTRES: 

ajuts d’altres administracions, fundacions, entitats, etc indicant l’import

percebut durant l’any 2019 (si aquestes no han sigut dineràries cal que

quantifiquin el valor del bé. Ex. Roba i aliments per valor de 100 euros)

 

    3. FAMÍLIES QUE NO VAN SOL·LICITAR BECA AQUEST      

       CURS O ALUMNES NOUS A L'ESCOLA
 

     Sol·licitud
         -Descarregueu  el model de sol·licitud, ompliu les dades i el porteu a       

          l'escola amb la documentació o podeu enviar-ho  tot per correu electrònic.

     Documentació obligatòria

             i el seu import de l’ any 2019.

i del seu import de l’ any 2019.

llar de la Seguretat social, caldrà que aporteu certificat de cotitzacions

corresponent a l’any 2019 i contracte de treballador de la llar vigent

a l’any 2019.

 

Documentació complementària (Novetat)
Les famílies que facin la sol·licitud per al curs  2020-2021 no hauran d’acreditar

les condicions familiars de família nombrosa, monoparental i discapacitat de

l’alumne / germans.

S'obtindrà aquesta informació directament de la Generalitat.

 

 

 

 
 

 
Més informació podeu consultar al següent enllaç:

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR CURS 2020/2021

 

https://drive.google.com/file/d/13ayEAZQ4IPidnrLd08lX1vps_5aIqTuz/view?usp=sharing
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e588ab2371&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1668684271455630212&th=17285b80fa64f384&view=att&disp=inline


 

 
LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS EN CAS

DE NO FER-HO TELEMÀTICAMENT

Ed Infantil

C. Inicial
1r i 2n

3r,4t i 5è

29 de juny de 9 a 12 h

 30 de juny de 9 a 12 h

1 i 2 de juliol de 9 a 12h

13 al 15 de juliol de 9 a 13h
Alumnes nous 

de P3 i
 d'altres cursos 


