BEQUES AJUNTAMENT DE TORRENT 2017-18

EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE:
Ajudes de fins a 40 € cada una per a l’adquisició preferent de material didàctic, i complementàriament per a
l'adquisició de llibres de text, a les famílies amb un nivell de renda menor, amb un import total de 22.000 €.
La quantitat a percebre, fins a 40 euros per alumne/a, s’abonarà després d'haver presentat, juntament a la
sol·licitud, les factures preceptives per import igual o superior a esta quantitat. En el cas que l'import
justificat siga inferior, s'abonarà l'import de la factura.
La factura comprendrà, al menys, un 60% de material didàctic. Excepcionalment, podrà complementar-se l'ajuda
amb l'adquisició de llibres de text, fins a arribar l'import màxim de la beca (40 €).
Si l'adquisició del material didàctic justificat en la factura no arribarà al percentatge indicat (60%), únicament es
pagarà l'import destinat a material escolar justificat (màxim 24 €), no atenent-se l'import destinat a llibres de
text o altes materials no subvencionables.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
Ajudes de fins a 40 € cada una a les famílies amb el menor nivell de renda per a l’adquisició preferent de
material didàctic, i complementàriament per a l'adquisició de llibres de text, amb un import total de 28.000 €
La quantitat a percebre, fins a 40 euros per alumne/a, s’abonarà després d'haver presentat, juntament a la
sol·licitud, les factures preceptives per import igual o superior a esta quantitat. En el cas que l'import
justificat siga inferior, s'abonarà l'import de la factura.
La factura comprendrà, al menys, un 60% de material didàctic. Excepcionalment, podrà complementar-se l'ajuda
amb l'adquisició de llibres de text, fins a arribar l'import màxim de la beca (40 €).
Si l'adquisició del material didàctic justificat en la factura no arribarà al percentatge indicat (60%), únicament es
pagarà l'import destinat a material escolar justificat (màxim 24 €), no atenent-se l'import destinat a llibres de
text o altes materials no subvencionables.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:
Ajudes de fins a 40 € cada una a les famílies amb el menor nivell de renda per a l’adquisició de material didàctic
i educatiu per a cursar estudis d’educació secundària, fins a un màxim de 24.000 €.
La quantitat a percebre, fins a 40 euros per alumne/a, s’abonarà després d'haver presentat, juntament a la
sol·licitud, les factures preceptives per import igual o superior a esta quantitat. En el cas que l'import
justificat siga inferior, s'abonarà l'import de la factura.
La factura comprendrà, al menys, un 60% de material didàctic. Excepcionalment, podrà complementar-se l'ajuda
amb l'adquisició de llibres de text, fins a arribar l'import màxim de la beca (40 €).
Si l'adquisició del material didàctic justificat en la factura no arribara al percentatge indicat (60%), únicament es
pagarà l'import destinat a material escolar justificat (màxim 24 €), no atenent-se l'import destinat a llibres de
text o altes materials no subvencionables.
TERMINI PREFERENT DE PRESENTACIÓ PER AL DRAC:
Del 25 al 29 de setembre
PROCEDIMENTS DE PRESENTACIÓ:
Preferentment per via telemàtica a través de l'enllaç següent:
https://www.torrent.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&lang=ca&t=723#no-backbutton
De manera presencial en la Delegació d'Educació de l’ajuntament:
C/Ramón y Cajal, 7 planta baixa
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Nota: del 9 al 20 d’octubre s’arreplegaran les sol·licituds no presentades en els terminis assenyalats.

