INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL
SERVICIO DE MATINAL XIQUETS I XIQUETES,
CURSO 2019/20.
El servicio comenzará el primer día del inicio del curso, el horario de recepción de los
alumnos será de 7 a 8.30 horas.
EN SEPTIEMBRE SE CONVOCAN LAS AYUDAS AL SERVICIO DE
MATINAL XIQUETS I XIQUETES , CURSO 2019/20.
Los alumnos que deseen solicitar la Ayuda Municipal del Servicio de Matinal
Xiquets i xiquetes, deberán dirigirse al Área de Educación, a partir del día 10 de
septiembre de 2019 y solicitar CITA PREVIA.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA.- Del 12 al 20 de
septiembre de 2019, junto con la documentación requerida en las Bases de la
Convocatoria (se podrán descargar de la pagina Web del Ayuntamiento ó solicitarlas en
el Área de Educación, a partir del día 10 de septiembre 2019).
En el caso de ser concedidas, se disfrutaran desde el primer día de uso del Servicio
de MX. en el mes de Septiembre.
-

-

Las solicitudes de Ayudas presentadas posteriormente a esta fecha, en caso
de ser concedida, se comenzará a disfrutar a partir del mes de Octubre de
2019.
Quedando abierto los plazos de solicitud de Ayudas, al Servicio de Matinal
Xiquets i xiquetes durante todo el curso escolar.

DOCUMENTACION A ADJUNTAR A LA SOLICITUD:

1. Certificado de la empresa en la trabajan, tanto el padre como la madre, en el que se
reflejen los horarios laborales de los mismos.
2. Fotocopia Libro de Familia COMPLETO.
3. Fotocopia del DNI de los tutores legales.
4. Declaración de la Renta del año 2017, en su caso, Certificado Negativo de Renta, y
en el supuesto de no obtener ninguno de los anteriores, Declaración Responsable de
Renta Familiar.

En los casos que concurra las siguientes circunstancias:
5. Familiar monoparental: Certificación del Registro Civil o sentencia judicial firme de
separación matrimonial o resolución judicial con acreditación de la custodia del/la menor.
6. Discapacidad física, psíquica o sensorial del solicitante, hermano, padre o
madre: calificación oficial de discapacitado de la CBS.
7. Acogida familiar o residencia.
MÁS INFORMACIÓN:
Área de Educación, Joanot Martorell 40 bajo.Telf 96.153.62.10 Ext: 270.

INFORMACIÓ PER ALS USUARIS DEL SERVEI
DE MATINAL XIQUETS I XIQUETES,
CURS 2019/20.
El servei començarà el primer dia de l'inici del curs, l'horari de recepció dels alumnes
serà de 7 a 8.30 hores
EN SETEMBRE ES CONVOQUEN LES AJUDES Al SERVEI DE MATINAL
XIQUETS I XIQUETES , CURS 2019/20.
Els alumnes que desitgen sol·licitar l'Ajuda Municipal del Servei de Matinal
Xiquets i Xiquetes, hauran de dirigir-se a l'Àrea d'Educació, a partir del dia 10 de
setembre de 2019 i sol·licitar CITA PRÈVIA.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AJUDA.- Del 12 al 20
de setembre de 2019, juntament amb la documentació requerida a les Bases de la
Convocatòria (es podran descarregar de la pagina Web de l'Ajuntament o sol·licitar-les
a l'Àrea d'Educació, a partir del dia 10 de setembre 2019).
En el cas de ser concedides, es podran beneficiar de les mateixes des del primer dia
de l'ús del Servei de MX. en el mes de Setembre.
-

-

Les sol·licituds d'Ajudes que es presenten posteriorment a aquesta data,
en el cas de ser concedida, es començaràn a gaudir-se a partir del mes
d'Octubre de 2019.
Quedant obert els terminis de sol·licitud d'Ajudes, al Servei de Matinal
Xiquet i Xiquetes durant tot el curs escolar.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A la SOL·LICITUD:
1. Certificat de l'empresa en la qual treballen, tant el pare com la mare, en el
que es reflexen els horaris laborals dels mateixos.
2. Fotocòpia del Llibre de Família COMPLET.
3. Fotocòpia del DNI dels tutors legals.
4. Declaració de la Renda de l'any 2018, si escau, Certificat Negatiu de
Renda, i en el supòsit de no obtenir cap dels anteriors, Declaració
Responsable de Renda Familiar.
En els casos que concórguen les següents circumstàncies:
5.Familiar monoparental: Certificació del Registre Civil o sentència judicial
ferma de separació matrimonial o resolució judicial amb acreditació de la
custòdia del/la menor.
6. Discapacitat física, psíquica o sensorial del sol·licitant, germà, pare o mare:
qualificació oficial de discapacitat de la CBS.
7. Acolliment familiar o residència.
MÉS INFORMACIÓ:
Àrea d'Educació, C/Joanot Martorell 40 baix.Telf 96.153.62.10 Ext: 270.

