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Benvolguts Pares: 
 
El Departament d’Ensenyament convoca ajuts i subsidis per a l’alumnat amb necessitat 
específica de suport educatiu per al curs 2016-2017. 
 
Les sol·licituds s'han de  complimentar de forma telemàtica per mitjà de la pàgina WEB 
del Departament d’Ensenyament, www.gencat.cat  
 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-
especifica-de-suport-educatiu?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 
 
Abans però, cal que l'alumne/a es registri a la seu electrònica del Ministeri d'Educació de 
Madrid. Si ja ho va fer el curs passat podrà utilitzar el mateix usuari i contrasenya.  De 
moment no hi ha impresos en paper. 
 
Feta la sol·licitud telemàtica es generarà un document amb format pdf que s'ha d'imprimir i 
portar-lo a l’escola fins el dia 23 de setembre de 2016.  
Caldrà fer signar les certificacions per tots els membres de la unitat familiar (a excepció de la 
certificació d'Inspecció)  i adjuntar la documentació que s'escaigui (deduccions, si n'hi ha, 
d'acord amb l'article 6 de la convocatòria). 
 
Documentació  

 Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres computables de la 
família més grans de 14 anys. 

 Document facilitat per l'entitat bancària amb les dades identificatives del compte on 
es vol percebre l'ajuda: codis que identifiquen el banc, l'oficina, el dígit de control i el 
número de compte. També hi ha constar el nom o els noms dels titulars i cotitulars 
del compte, entre els quals hi ha d'haver l'alumne/a sol·licitant de l'ajuda. 

 Certificat de minusvalidesa o certificat de l'equip d'orientació educativa i 
psicopedagògica dependent de l'administració educativa o departament d'orientació 
de l'administració educativa. 

 Les persones que tenen dret a una deducció de la renda (que cal haver declarat a 
l'apartat h de l'imprès) han de presentar-ne la documentació acreditativa, segons el 
cas: fotocòpia del carnet de família nombrosa, del llibre de família, del certificat de 
minusvalidesa, de la pensió d'orfandat, etc. 
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Terminis de presentació: 
Els alumnes tenen un termini fins al 23 de setembre de 2016 per fer les sol·licituds 
telemàtiques i per presentar-les al centres on es matriculin el curs 2016-17. 
 
 
Els alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària, als quals van destinats aquests ajuts 
són el següents: 
 

Requisits generals 

Alumnes que presenten necessitats educatives especials derivades de 
discapacitat o trastorn greu de conducta: 

1. Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o 
trastorns greus de conducta sempre que aquesta necessitat hagi estat 
acreditada mitjançant la documentació indicada (vegeu l'apartat 
documentació).Tenir complerts 2 anys d'edat a 31 de desembre de 2015. 

2. Excepcionalment, es podran concedir ajudes a alumnes menors de dos anys 
sempre que els equips corresponents certifiquin la necessitat d'escolarització 
primerenca per raó de les característiques de la discapacitat. 

3. Estar escolaritzat en centre específic, en unitat d'educació especial de centre 
ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presenten 
necessitats educatives especials, que hagin estat creats o autoritzats 
definitivament com a tals per l'administració educativa competent, en la data 
d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. 

4. Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació infantil, 
educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles 
formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals, 
formació professional bàsica, programes de formació per a la transició a la 
vida adulta. 

5. A més per obtenir el subsidi es requereix ser membre de família nombrosa de 
qualsevol categoria, d'acord amb la normativa vigent a 31 de desembre del 
2015. 
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Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes 
capacitats intel·lectuals: 

1. Presentar necessitat específica de suport educatiu associada a alta capacitat 
intel·lectual sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant la 
documentació indicada (vegeu l'apartat documentació). 

2. Tenir complerts 6 anys d'edat a 31 desembre 2016. 

3. Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació primària, 
educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i 
superior o ensenyaments artístics professionals. 

  

Requisits econòmics 

Les ajudes podran ser sol·licitades pels alumnes la renda i patrimoni familiars en 
2015 dels quals no hagin superat, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
293/2016, de 15 de juliol (BOE de 16 de juliol) els llindars següents: 

- Famílies de dos membres: 19.444 € 
- Famílies de tres membres: 25.534 € 
- Famílies de quatre membres: 30.287 € 
- Famílies de cinc membres: 34.370 € 
- Famílies de sis membres: 38.313 € 
- Famílies de set membres: 42.041 € 
- Famílies de vuit membres: 45.744 € 
- A partir del vuitè membre s'afegiran 3.672 € per cada nou membre computable de 
la família. 

Per als llindars indicatius de patrimoni familiar vegeu l'article 4.1 del capítol 2 de la 
convocatòria. 

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització a l'administració educativa a 
obtenir les dades necessàries per determinar la renda a través d'altres 
administracions públiques. 

 
 
 
Atentament, 
L’Equip Directiu. 
        
 
 
 

Gurb, setembre  2016 


