Benvolgudes famílies:

Centre Concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Nivells : Infantil, Primària i E.S.O.

Ha arribat la convocatòria de sol·licitud de beques de material i llibres i de menjador escolar
per al curs 2020-2021.
Degut a les circumstàncies que ens afecte, aquestes sol·licituds s´han de fer de manera
diferent a altres edicions.
EL TERMINI DE PRESENTACIÓ ÉS DE L’1 AL 19 DE JUNY (ATENCIÓ)
Les modalitats per fer la sol·licitud són:
A-Via telemàtica (PREFERENT)
Per realitzar-la cal seguir els següents passos:
1-Obtenir L´idCAT (s´adjunta manual 1 per fer-ho)
2-Omplir el formulari web disponible a https://sal.sabadell.cat/beques
Si heu sigut receptors de beques anteriors podreu visualitzar totes les dades i només caldrà
modificar les que han canviat.
Aquells que per primera vegada sol·liciteu la beca, haureu de fotografiar o escanejat la
documentació que us demani el formulari.
Una vegada emplenat el formulari, reviseu les dades i envieu (tramitar). Automàticament el
sistema crearà un document digital de resguard que caldrà conservar (important per
demostrar termini).

B-Via Presencial (només quan la telemàtica no sigui possible)
Per realitzar-la cal seguir els següents passos: AMB CITA PRÈVIA WEB O TELÈFON
1-Demanar cita prèvia a la WEB https://citaprevia.sabadell.cat
2-O trucar al telèfon 010 i anar al Centre Cívic assignat, a l´hora acordada. El centre Cívic
assignat per a la nostra escola és Sant Oleguer.
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En el cas presencial, i si és la primera vegada que demaneu la beca, haureu de portar
fotocòpia de tota la documentació necessària:
1-Fotocòpia del llibre de família de totes les pàgines on constin els membres de la unitat
familiar.
2-Fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres computables de la unitat familiar.
3-Declaració de renda de l´exercici 2019. Si autoritzeu a l’Ajuntament consultar les vostres
dades, no caldrà portar la declaració de renda.
La documentació serà vàlida per a les dues convocatòries (menjador i llibres). En el cas
que sol·liciteu els dos ajuts, s’haurà de presentar una única vegada.
Si ja es van presentar sol·licituds en edicions anteriors, i no hi ha hagut canvis, no caldrà
presentar documentació.
Telèfons d’informació: 609761519 (de 8h a 15h) i al 010.
Atenció, per accedir a l’equipament municipal serà obligatori l’ús de mascaretes en tots els
casos.
En qualsevol cas, si necessiteu ajuda, per gestionar la sol·licitud, us guiarem (horari de 9h
a 13h).
Rebeu una cordial salutació.

Col·legi Claret
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