BEQUES – INFORMACIÓ
TIPUS DE BEQUES
Llibres (infantil i primària, de
P-3 a 6è )
Llibres i material escolar
(ESO, de 1r a 4rt).
Llars d’infants públiques
Llars d’infants privades

Casals d’estiu

Escola de música / dansa

QUE ÉS SUBVENCIONA
Part del cost dels llibres i material escolar.
Part del cost dels llibres, suport informàtic i material escolar.
Part de les quotes de les llars d’infants municipals.
Part de les quotes de les llars d’infants privades reconegudes
per la Generalitat, sempre que s’hagi demanat la
preinscripció a les llars d’infants municipals i no s’hagi
obtingut plaça.
Part de les quotes de casals d’estiu organitzats per entitats de
Pineda de Mar. No se subvencionen els serveis
complementaris (acollida i menjador).
Part de les quotes de les escoles de música i/o dansa
municipals.

REQUISITS GENERALS
a) Els alumnes han d’estar empadronats a Pineda de Mar, independentment que el
centre educatiu al que assisteixin sigui en un altre municipi.
b) Els ingressos familiars no poden superar els següents límits:
MEMBRES DE LA FAMÍLIA

INGRESSOS

1

15.935,46 €

2

19.919,33 €

3

23.903,19 €

4

27.887,06 €

5

31.870,92 €

6

35.854,79 €

7

39.838,65 €

8

43.822,52 €

REQUISITS ESPECÍFICS
a) Beques de llibres i material escolar (educació infantil i primària):
a. Les beques se sol·liciten pel curs que l’alumne cursarà durant l’any acadèmic
2019-2020.
b. No s’atorgaran beques a nens escolaritzats en centres no públics d’altres
municipis.
c. No són subvencionables les quotes de l’AMPA.

b) Beques de llibres i material escolar (ESO):
a. Les beques se sol·liciten pel curs que l’alumne cursarà durant l’any acadèmic
2019-2020, que ha de ser de nivell superior al curs que s’estigui cursant en el
moment de la sol·licitud.
b. No s’atorgaran beques de llibres a alumnes escolaritzats a centres d’altres
municipis.
c. No són subvencionables les quotes de l’AMPA.
c) Beques de llar d’infants:
a. Cal haver realitzat prèviament la preinscripció de l’infant en una llar municipal.
d) Beques de casals d’estiu:
a. L’infant ha d’estar escolaritzat en una escola d’educació infantil i primària.
b. Cal realitzar la preinscripció en els casals d’estiu dins el període establert.
c. Cal que els pares o tutors dels infants es trobin en situació d’ocupació o de
recerca activa de feina.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
a) Sol·licitud.
b) Si es sol·licita beca per primera vegada:
a. DNI / Llibre de família.
b. En cas de separació o divorci: sentència judicial, conveni regulador o altra
documentació relacionada.
c. Títol de família nombrosa o monoparental, segons el cas.
d. Justificant de reconeixement de discapacitat, si escau.
c) En tots els casos, i en relació a totes les persones majors d’edat de la unitat familiar:
a. Declaració de l’IRPF o certificat d’ingressos.
b. En defecte de l’anterior, contracte de treball i certificat d’ingressos o fulls de
salari dels últims sis mesos.
c. En cas de situació d’atur: certificat del SOC acreditatiu de les prestacions que
es perceben.
d. Certificat de pensions emeses per la Seguretat Social.

