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Benvolguts pares, 

 us comuniquem que per l’ordre EDU/299/2008, d’11 de juny, s'obre la convocatòria pública per a la 

concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari, destinats a ls 

alumnes dels ensenyaments obligatoris matriculats e n centres educatius sostinguts amb fons 

públics de Catalunya, per al curs escolar 2009-2009 . 

Poden sol·licitar aquesta beca les famílies d’alumnes les quals: 

1.- Ja la varen obtenir el curs acadèmic 2008/2009.  

2.- La renda familiar de l’any 2007 no superi els l lindars màxims que s’estableixen: 

• Famílies d’un membre: 9.320€ 

• Famílies de 2 membres: 15.181€ 

• Famílies de 3 membres: 19.937€ 

• Famílies de 4 membres: 23.648€ 

• Famílies de 5 membres: 26.835€ 

• Famílies de 6 membres: 29.913€ 

• Famílies de 7 membres: 32.822€ 

• Famílies de 8 membres: 35.717€ 

• A partir del 8è membre, s’afegiran 2.868€ per cada nou membre computable. 

La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de:  

- una fotocòpia del NIF o el NIE de la persona sol·licitant i d e tots els membres de la unitat familiar 

més grans de 14 anys,  

- una fotocòpia del document de l'entitat bancàriaon constin les dades del compte on es vol percebre la 

beca (amb el nom de les persones titulars i cotitulars, entre els quals hi ha d'haver el o la sol·licitant de 

l'ajut),  

IMPORTANT: l’alumne (sol·licitant) ha de ser titula r o cotitular del compte corrent i ha de 

presentar obligatòriament el seu NIF  

- si és el cas, documentació acreditativa  de la pertinença de la persona sol·licitant a una família 

nombrosa ,  

- justificants de la despesa feta en la compra  dels llibres de text i material didàctic complementari i 

informàtic. 

 Les famílies que estigueu interessades podeu recollir la sol·licitud a la porteria de l’escola i retornar-

la juntament amb la documentació  que es demana abans del 25 de setembre, al mateix lloc. 

US PREGUEM QUE OMPLIU CORRECTAMENT TOTS ELS FULLS D E L’IMPRÈS DE SOL·LICITUD I 

TINGUEU CURA DE PRESENTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE SE US DEMANA. 

Atentament,  

La Direcció 


