València a 11 de juny de 2018

SOL·LICITUDS BEQUES MENJADOR CURS 2018-2019
TERMINI DE PRESENTACIÓ : Del 9 de juny al 2 de juliol de 2018
HORARI DE PRESENTACIÓ per lliurar ESBORRANY SIGNAT o presentar ANNEXI és

•

Dilluns, dimarts i divendres de 12.15 a 13.15 h

•

Dimecres i dijous de 13 a 14 h

•

No s'atendrà fora del TERMINI ni de L'HORARI ESTABLERT.

IMPORTANT:
1. TOTA LA INFORMACIÓ A LA NOSTRA WEB:
http://mestreacasa.gva.es/web/santateresa
2. Tant la confirmació de l'esborrany com la presentació de l'annex I es realitzaran en
el centre on estarà matriculat el xiquet/a durant el curs 2018/2019.
3. Normativa a consultar: Resolució de 06.06.18- DOCV nº8313
4. CAS QUE NECESSITEU IMPRESOS DE SOL·LICITUD (ANNEX I) , els trobeu a:

•

La web de Conselleria o a la nostra Web: mestreacasaCEIPSantaTeresa.

•

La consergeria del nostre centre: De 09.15 a 10.25 h i de 11.00 a 14.15 h.

DUES FORMES DE SOL·LICITAR L'AJUDA ASSISTENCIAL
DE MENJADOR PER AL CURS 2018-2019:
A) ALUMNAT QUE EN EL CURS 2017/2018 JA VA SOL·LICITAR BECA MENJADOR:

•

Des del dia 09.06.2018 els pares/mares/tutors/es de l'alumnat podran sol·licitar en el
centre educatiu on estiga matriculat un esborrany de sol·licitud d'ajuda per al menjador
escolar on consten pregravades les dades ja en poder d'aquesta administració.

•

Si els sol·licitants de l'ajuda estan conformes amb les dades facilitades, signaran
l'esborrany i el presentaran al centre on estaran matriculats durant el curs 2018/2019.

•

Cas d'alumnat pertanyent a una unitat familiar amb més d'un alumne/a sol·licitant:
1. Si l'esborrany dels alumnes és correcte, s'efectuarà la confirmació de les dades.
2. Si les dades d'algun alumne/a no són conformes, o en absència d'esborrany,
s'haurà de presentar una nova sol·licitud només per a aquest alumne/a,
emplenant l'annex I i adjuntant la documentació acreditativa.

•

Cas que la disconformitat afecte a tots els membres de la unitat familiar, s'haurà de
presentar nova sol·licitud seguint el procediment que s'indica en l'apartat B. (LLEGIU
AL DARRERE)

APARTAT B) ALUMNAT QUE AL CURS 2017/2018 NO VA SOL·LICITAR L'AJUDA PER
AL MENJADOR ESCOLAR O TE DISCONFORMITAT AMB L'ESBORRANY LLIURAT

SOL·LICITUD BEQUES MENJADOR 2018-2019 FORMAT
«PAPER»
•

Les destinatàries de «format paper» són les famílies que demanen ajuda
de menjador per 1ª vegada o discrepen de l'esborrany de beca
sol·licitada per al curs que ara acaba, el 2017-2018.

•

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:
1. Fotocòpia DNI/NIF/PASSAPORT/NIE de les persones sol·licitants
(pares/mares/tutors-es).
2. La documentació que siga necessària per a acreditar la composició de la
unitat familiar (Llibre família pares+fills) i aquelles dades sociofamiliars
que són preses en consideració per a la concessió o, si és el cas, la
baremació de la sol·licitud. La documentació, com ja s'ha indicat, haurà
de ser l'original o una còpia confrontada pel personal receptor.

•

Els equips directius dels centres receptors de sol·licituds han de comprovar que
la sol·licitud estiga correctament omplida i firmada pel pare i la mare o el nou
cònjuge o persona unida per una relació anàloga, o pels tutors, sempre que
convisquen amb l'alumne/a, i que es presente la documentació requerida.

IMPORTANT:
•

NO ESPEREU A L'ÚLTIM MOMENT, SI US FALTARA ALGUN DOCUMENT,
QUEDARIEU EXCLOSOS/ES DE LA CONVOCATÒRIA.

•

SIGNEU LA SOL·LICITUD PRESENTADA.

•

REPASSEU LES CASELLES, SIGNATURES, ETC ABANS DE PRESENTAR
LA SOL·LICITUD. FIXEU-VOS BÉ ABANS DE FER CUA.

•

RECORDEU FER UNA FOTOCÒPIA, ÉS L'ÚNICA MANERA DE TINDRE
VOSALTRES UN JUSTIFICANT D'HAVER LLIURAT LA SOL·LICITUD.

•

NO ES GRAVA A ITACA NI S'ACCEPTA GUARDAR AL CENTRE CAP
SOL·LICITUD A LA QUE LI FALTE UN SOL DOCUMENT O SIGNATURA.

•

LES FOTOCÒPIES NO ES FAN AL CENTRE.

•

LLEGIU ATENTAMENT LA RESOLUCIÓ de 06.06.18- DOCV Nº8313-.

•

NO FA FALTA FOTOCÒPIA DE LA DECLARACIÓ DE RENDA.

•

LES SEPARACIONS HAN DE CONSTAR (DOCUMENTS OFICIALS) PER
ADEQUAR EL PUNT «D'UNITAT FAMILIAR».

•

FAMÍLIA MONOPARENTAL o NOMBROSA: TÍTOL OFICIAL EXPEDIT o
D'ALTRES CASUÍSTIQUES contemplades a la RESOLUCIÓ de 06.06.18DOCV Nº8313-.

