DEPARTAMENT EDUCACIÓ

BEQUES DE MENJADOR I TRANSPORT
CONVOCATÒRIA 2014-15
.- LA SOL·LICITUD ES FACILITARÀ I COMPLIMENTARÀ AL CENTRE



DIES : INFANTIL I PRIMÀRIA FINS AL 4 DE JULIOL
ESO FINS EL 21 DE JULIOL
LLOC: SECRETARIES DELS CENTRES ESCOLARS

.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LES AJUDES DE MENJADOR:






Fotocòpia del DNI, NIF o NIE o passaport del pare, mare i alumne si
en té.
Fotocòpia de les pàgines del llibre de família complet. Per justificar
altres familiars ascendents, s’aportarà el corresponent certificat
municipal de convivència.
Families nombroses, títol que ho acredite.
En cas de circumstàncies familiars especials, presentar documents
acreditatius.
En cas de desocupació de pare i mare, sense subsidi, cal portar
dos certificats, un de l’INEM i altre del SERVEF.

.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LES BEQUES DE TRANSPORT


Certificat de residència o empadronament expedit per l’ajuntament
on conste domicili oficial i la distància al centre i rebut de llum o
aigua.

NOTA: seran beneficiaris directes de l’ajuda de menjador, l’alumnat
que siga beneficiari de ruta de transport escolar o d’ajuda individual de
transport, per residir en municipi diferent d’aquell on es trobe el centre
educatiu en que estiga escolaritzat
ORDEN 48/2014, de 18 de junio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca
la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios de titularidad de la
Generalitat y privados concertados para el curso escolar 2014-2015
ORDEN 49/2014, de 18 de junio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se convocan las ayudas individuales para el servicio de transporte
escolar para el curso 2014-2015.
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que
se establecen las condiciones para ser usuario del servicio de transporte escolar colectivo para el curso
2014-2015.

