Badalona, 08 de juny 2020
Apreciades famílies, adjuntem tota la informació referent a la sol·licitud de
beca menjador per al curs 2020-21.
Donada la situació actual, és molt important que llegiu tota la informació.
La data límit per presentar la sol·licitud a les escoles es fins al 15 de juliol de
2020, no prorrogable.
Dels alumnes del centre que van demanar beca, el curs 2019-2020 encara que
no li van atorgar i els alumnes nous que ja tenien germans sol·licitants al
centre i NO han variat els membres de la unitat familiar, heu de demanar al
centre via e-mail a secretaria@jesuitinasbadalona.es o bé trucant al tlf de
l’escola 93.387.15.54 de 9h a 13h, el formulari personalitzat.
Dels alumnes del centre que van demanar beca el curs 2019-20 i han variat els
membres, o bé els alumnes nous que no van fer la sol·licitud el curs passat al
nostre centre, trobareu el imprès adjunt a aquesta circular
Molt important!!! La sol·licitud ha de estar signada per tots els membres adults
de la unitat familiar.
En els casos de separació o divorci que s’hagi detallat qui té la custòdia (cal
que aportin el conveni, sentència o acta final de mediació).
Comprovar que cada un dels membres de la unitat familiar té omplertes totes
les dades (la data de naixement és una dada imprescindible que s’ha
d’omplir) i ha firmat en la casella que correspongui del full d’autorització per
demanar les dades a l’Agència Tributària. Les caselles dels menors d’edat les
ha de firmar el pare/mare o tutor. No són membres de la unitat familiar el
tiets, cosins o altres familiars ni companys de pis, i per tant no han
d’omplir, ni firmar res.
Si falta la signatura d’algun dels membres de la unitat familiar, no es podrà
tramitar la sol·licitud. En cas de situacions de força major (privació de llibertat,
estada temporal fora del país, etc.), es podrà presentar documentació oficial
que ho acrediti.
Documentació obligatòria , si fos el cas:
-De les sol·licituds noves o amb canvis amb els membres de la unitat familiar:
Adjuntar fotocòpia del DNI, NIE, Passaport de tots els membres de la unitat
familiar.
Renda Garantida de ciutadania o equivalent: Document acreditatiu i el seu
import de l’ any 2019.
Pensió per aliments dels fills. Document acreditatiu de l’atorgament i del
seu import de l’ any 2019.
Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de
la llar de la Seguretat social, caldrà que aportin el certificat de
cotitzacions corresponent a l’any 2019 i contracte/s de treballador/a
de la llar vigent a l’any 2019.
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Altres: ajuts d’altres administracions, fundacions, entitats, etc indicant
l’import percebut durant l’any 2019 (si aquestes no han sigut dineràries cal
que quantifiquin el valor del bé. Ex. Roba i aliments per valor de 100 euros)
Les famílies que tinguin algun ingrés d’aquest tipus és important que aportin el
document corresponent de l’any 2019, ja que es poden esmenar incidències
posteriors , per exemple “falta acreditar ingressos” o altres.
Per poder puntuar les situacions dels infants en acolliment és necessari
presentar les resolucions acreditatives.
Les famílies que facin la sol·licitud per al curs 2020-2021 no hauran d’acreditar
les condicions familiars de família nombrosa, monoparental i discapacitat de
l’alumne / germans. Aquesta informació s’obtindrà directament de la
Generalitat de Catalunya.
Si heu de fer qualsevol tràmit personalment, heu de demanar cita prèvia
entrant a la pàgina web de l’escola. Per motius de seguretat sanitària no
atendrem sense cita prèvia
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