AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR, curs 2017/18
Sol·licitud. TERMINI ORDINARI: del 25/07/2017 al 29/06/2017
REPLEGA D’IMPRESOS EN CONSERGERIA
HORARI DE SECRETARIA juny: 13:10-14:00 h. (dilluns, dimarts i dimecres) des del dia 5
de juny

 Alumnes beneficiaris d’ajuda en el curs 2016/17: els pares rebran un esborrany amb les
dades pregravades i si estan conformes només hauran de signar l’esborrany i
entregar-lo en Secretaria, sense que calga adjuntar altra documentació. (En cas de NO
conformitat amb les dades >>>> NOVA SOL·LICITUD).
 Alumnes que actualment NO són beneficiaris d’ajuda: hauran de complimentar una
sol·licitud (per família) i aportar la documentació adient.
Les sol·licituds d’ajuda assistencial de menjador aniran acompanyades de la següent documentació:

- Fotocòpia del CIF/ DNI/ PASAPORT/ NIE (sol·licitant, cònjuge i alumne/a, si en té).
- Aquella altra documentació necessària per a acreditar la composició de la unitat familiar, la
renda familiar i aquelles dades sòciofamiliars que s’hagen de considerar. L’acreditació dels
membres de la unitat familiar es farà mitjançant la presentació del LLIBRE DE FAMÍLIA o
CERTIFICAT MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA.

-

Acreditació de circumstàncies sòcio-familiars específiques (si és el cas)
Es valoraran les circumstàncies sòcio-familiars especials de l’alumnat, d’acord amb la puntuació atorgada
en aquest apartat, per cadascun dels conceptes assenyalats. Caldrà acreditar-les mitjançant fotocòpies
acarades de les certificacions o documents amb validesa oficial que s'especifiquen a continuació, i que
justifiquen la concurrència d'aquestes circumstàncies en el moment de presentar la sol·licitud de concessió
de l'ajuda. La puntuació màxima atribuïble a aquestes circumstàncies no podrà ser superior a 3 punts.

Punts

.

Alumnat de Centres d’Acció Educativa Singular (CAES)…………………..…………..............…. 1
(Documentat d’ofici per la secretaria del centre docent)
Situació de desocupació o atur laboral del pare i de la mare i/o tutors, sense
percebre cap prestacions o subsidis, per aquest concepte………………..……………………..…1
(S’acreditarà d’ofici per part de l’Administració. No cal presentar cap certificat)

Condició de refugiat polític.............................................................................................. 1
(Còpia de la documentació facilitada pel Ministeri de l’ Interior)

Fill/a de famílies monoparentals…..............…………………………………...…....……… 1
(Títol de família monoparental o Llibre de família amb certificat de viduïtat o sentència judicial ferma de
separació matrimonial, al costat de certificat municipal de convivència o informe de serveis socials)

Condició de toxicòman, d'alcohòlic o reclús en un centre penitenciari, per
part del pare o de la mare (per una o diverses d'aquestes condicions)…………....…… 1
(Certificat del Director
un metge especialista)

del

centre

penitenciari

o

certificat

acreditatiu

expedit

per

Família nombrosa de qualsevol categoria……………………………………………...……….....…1
(Títol o carnet de família nombrosa en vigor, o llibre
en cas d'embaràs, i que aquest comporte l'adquisició de tal condició)

de

família

i

certificat

mèdic,

Discapacitació física o psíquica de l’alumne, pare, mare, tutor o germans…............…………... 1
Qualificació oficial de discapacitació expedida per la Conselleria de Benestar Social, igual o superior al
(33%)

Orfe absolut o fill/a de família acollidora…..………………………………………..…..............…... 2
(Llibre de família o certificat del Registre Civil)

- Al tauler d’ anuncis i a la web del col·legi disposeu de més informació. També a
http://www.ceice.gva.es/ca/web/centros-docentes/comedor/transporte

