BEQUES DE MATERIAL DIDACTIC ESCOLAR CURS 2021/22 I CASALS D’ESTIU
2021
L'objecte de la convocatòria es oferir un suport municipal a les famílies amb infants en
edat escolar que estiguin cursant els estudis d’educació infantil, primària i/o secundària
obligatòria del municipi de Calella, amb dificultats socioeconòmiques, per tal que
puguin gaudir d'un ajut econòmic per a l’adquisició de material didàctic escolar i, per
l’accés a les activitats dels Casals d’Estiu.
Ajuts econòmics per material didàctic escolar:
Són ajuts econòmics destinats a subvencionar part del cost per l’adquisició dels llibres
escolars i materials didàctics en etapa infantil, de Primària i ESO.
Ajuts econòmics per els Casals d’Estiu:
Són ajuts econòmics destinats a subvencionar una part de les quotes de Casal d’Estiu
del mesos de juliol i agost.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
Documentació necessària:
-

Fotocòpia dels DNI/NIE/Passaport vigents de tota la unitat de convivència

-

Fotocòpia de tots els ingressos dels últims 6 mesos (anteriors a la sol·licitud de
la beca) dels majors de 16 anys del nucli de convivència: nòmina, pensió,
subsidi d’atur, RGC, etc. En cas de no percebre cap ingrés, serà necessari
aportar declaració jurada d’ingressos.

-

Fotocòpia dels extractes bancaris (últims 6 mesos) de tots els comptes de la
unitat familiar

-

Resguard de pagament del casal/activitat d’estiu (en cas de sol·licitar la de
Casal)

Documentació complementària:
-

En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència legal de separació o
divorci (únicament apartat pensió d’aliments)

-

Fotocòpia del certificat legal de disminució emès pel CAD, si s’escau.

-

Fotocòpia del carnet de família monoparental/ família nombrosa, si s’escau

-

Resolució d’acolliment de la DGAIA si s’escau.

Qui el pot demanar?
Els progenitors i/o tutors d’infants empadronats a Calella i en edat escolar que
compleixin els requisits establerts a:
- Bases reguladores per a la concessió dels ajuts individuals de llibres i casals, per a
famílies amb necessitats socioeconòmiques.
Quan es pot sol·licitar?
Del 10 de maig al 21de maig a Oficines Serveis Socials
Com ho puc tramitar?
S’ha de presentar la documentació sol·licitada a les a Oficines Serveis Socials del 10
al 21 de maig en horari de 9 a 13.30 hores
Quan es dóna resposta?
S’haurà de recollir la notificació/Resolució als serveis socials de Calella
Casals d’estiu:

a partir del 17 de juny de 2021

Llibres escolars:

a partir del 19 de juliol de 2021

Cost de la tramitació
Gratuït
Documentació a aportar



Sol·licitud de beques per a llibres i casal (la trobareu a les escoles, als serveis
socials i a la web de l’Ajuntament de Calella)
Documentació requerida

