  

  

SOL·/,&,78''·$-8'(6'(0(1-$'253-2014
CEIP:

POBLACIÓ:

Els alumnes dels Centres &RQFHUWDWVQRWHQHQGUHWDUHEUHO·DMXGDGH menjador, a excepció dels alumnes
HVFRODULW]DWVG·RILFL(VUHTXHUHL[LQIRUPHG·HVFRODULW]DFLyRGHOFHQWUHGRFHQWTXHDL[tKRMXVWLILTXL

7,386'·$-8'$48(62/øLICITA
Ajuda de menjador per motius socioeconòmics
Ajuda de menjador per motius de transport

DADES DEL SOL·LICITANT

(pare, mare o tutor/a legal)

Nom:
Nif:

2n cg

1r cg

Tlf:

Data naixement:
Municipi:

Adreça:

CP:

'$'(6'(/·$/801(6%(1(),&,$5,6 alumnes per als quals sol·licitau l·DMXGD
Nom

1r Llinatge

2n Llinatge
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0(0%5(6)$0,/,$563DUHPDUHWXWRUVJHUPDQVPHQRUVG·HGDW
(QDTXHVWDUHODFLyV·KDQG·LQFORXUHWDPEpHOVEHQHILFLDULVGHO·DMXGD.

Nom

1r LLinatge

2n LLinatge

Parentiu

ALTRES MEMBRES FAMILIARS:
6·ha de presentar el corresponent certificat de convivència o empadronament al mateix domicili.
(OVILOOVPDMRUVG·HGDWTXHFRQYLVTXLQHQHOGRPLFLOLIDPLOLDULWHQJXLQXQDHGDWLQIHULRUDOVDQ\V
o superior en cas de discapacitats físics o psíquics en un grau igual o superior al 33 %.




Els ascendents familiars majors de 65 anys que convisquin al domicili familiar.

La persona que mantengui una relació afectiva, bé en condició de matrimoni o parella de fet o
situació de fet estable.


Nom

1r LLinatge

2n LLinatge

Parentiu
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DOCUMENTACIÓ APORTADA:
DNI/ NIF o NIE de tots els membres familiars que tinguessin 16 o més anys en data de 31 de
desembre de 2013.

Per motius econòmics

(marcau la casella segons es presenti o no la documentació requerida)

1 &HUWLILFDWG·LQJUHVVRVGHO·$($7
Pare
Mare
Tutor
Altres membres familiars
2) Sentència Judicial de la separació o divorci
3) Conveni regulador de la separació o divorci
4 &HUWLILFDWGHFRQYLYqQFLDRHPSDGURQDPHQWG·DOWUHVPHPEUHVGHODXQLWDWIDPLOLDU
5 &HUWLILFDWG·HPSDGURQDPHQWGHOEHQHILFLDULGHO·DMXGDGH menjador
si la demana per motius de transports
6) &zSLDGHOGRFXPHQWGHO·HVFRODULW]DFLyG·RILFLDXQFHQWUHFRQFHUWDW
7) Autorització de la consulta GHOFHUWLILFDWG·LQJUHVVRVGHODXnitat familiar any 2012
8) Còpia del Llibre de família
9) Altra documentació
-

Per motius familiars

(marcau la casella segons es presenti o no la documentació o es compleixi el requisit )

- Per família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa o altra que ho acrediti.
- Per mePEUHVGHODXQLWDWIDPLOLDUDPEGLVFDSDFLWDWItVLFDRSVtTXLFDFHUWLILFDWGHO·,%$6
- 3HULQIDQWHQDFROOLPHQWV·KDGHOOLXUDUODGRFXPHQWDFLyDFUHGLWDWLYDGHO·DFROOLPHQW
- 3HUIDPtOLDPRQRSDUHQWDOV·KDGHOOLXUDUODGRFXPHQWDFLyDFUHGLWDWLYDGHODPRQRSDUHQWDOLWDW
- Per dos o més infants del nucli familiar que facin ús del menjador escolar
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Per motius sociofamiliars:


Informe de Serveis Socials



$OWUHVGRFXPHQWVTXHDFUHGLWLQDOJXQDFDXVDUHODFLRQDGDHQO·DQQH[2 de la Resolució (indicau-los)

Altres al·legacions o aclariments

Data.

Signatura.

Segell del Centre.
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