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CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE MENJADOR 
CURS 2016/2017

A l'atenció de les famílies dels alumnes d'Infantil i Primària:

Encara no està obert el termini de sol·licitud d'ajudes de menjador per al curs vinent. Però la 
Conselleria dóna la possibilitat d'iniciar el tràmit de recollida de documentació.

Per demanar-la cal presentar la següent documentació:

 Sol·licitud complimentada. Recollir l'imprés a la secretaria del centre o descarregar-la de la 
web del centre http://mestreacasa.gva.es/web/llomadelmas

 Fotocòpia del DNI, CIF o NIE dels pares, l'alumne (si disposa del mateix) i de les persones 
que conviuen al nucli familiar.

 Fotocòpia de les pàgines del llibre de família de tots els membres de la unitat familiar.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER A AL·LEGAR UNA SITUACIÓ ESPECIAL

1. Si el sol·licitant és fill/a d'unitat familiar monoparental haurà d'acreditar-lo mitjançant:

 El títol de família monoparental.

 La fotocòpia del llibre de família que justifique aquesta situació.

 La sentència judicial de separació al costat del certificat municipal de convivència

2. Per a demostrar la custòdia compartida, s'ha de presentar la sentència judicial i 
l'empadronament on viu l'alumne/a.

3. Si algun membre de la unitat familiar, diferent del sol·licitant, presenta alguna discapacitat, 
s'ha de presentar una fotocòpia de la documentació oficial que ho demostre.

4. Si ambdós pares estan en situació d'atur i sense cobrar prestació, han de comunicar-lo al 
centre perquè el SEPE verifique aquesta situació.

5. Si és una família nombrosa, fotocòpia del títol o carnet de família nombrosa. Les dones
embarassades, durant aquest procés, poden computar el seu no nascut mitjançant un certificat 
metge que acredite la seua situació, i la data prevista del part, podent-se computar com a família 
nombrosa encara que no estiguen en possessió del carnet de família nombrosa.

6. Qualsevol altra circumstància que es puga presentar, s'haurà d'acreditar amb la 
documentació corresponent.

IMPORTANT: El termini de presentació s'inicia del 27 de juny fins al 8 de juliol de 2016 de 10 a 13h.
No s'acceptarà cap sol·licitud fora de termini. 

                                                                                                             Bétera, a 21 de juny de 2016
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CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE TRANSPORT (INDIVIDUAL I COL.LECTIU)
CURS 2016/2017

A l'atenció de les famílies dels alumnes d'Infantil i Primària:

Encara no està obert el termini de sol·licitud d'ajudes de transport per al curs vinent. Però la 
Conselleria dóna la possibilitat d'iniciar el tràmit de recollida de documentació.

Per demanar-la cal presentar la següent documentació:

          - Sol·licitud complimentada. Recollir l'imprés a la secretaria del centre o descarregar-la de la   
            web del centre http://mestreacasa.gva.es/web/llomadelmas

          - Fotocòpia del DNI, CIF o NIE dels pares, l'alumne (si disposa del mateix)    

          - Certificat de distància existent entre el domicili de l'alumnat i el centre d'escolarització. Serà 
            aquella corresponent a la trajectòria de menor distància, seguint el trajecte més accessible i  
            segur. Aquest document l'expedeix l'Ajuntament.

 En cas que el domicili que apareix al DNI del sol.licitant no coincidisca amb el domicili del 
certificat de distància, s'haurà d'aportar l'empadronament.

IMPORTANT: El termini de presentació s'inicia del 27 de juny fins al 8 de juliol  de 2016 de 10 a 13h.

No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini.

                                                                                                                   Bétera, a 21 de juny de 2016
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