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      CURS 2017-18 

 
SOL·LICITUD AJUTS PER A SORTIDES I ACTIVITATS CULTURALS  
Una sol·licitud per família (lliurar-la a qualsevol dels centres on tingui matriculat un/a fill/a) 

 
 ESCOLA PILAR MESTRES    ESCOLA MOGENT    ESCOLA LA TORRETA 

 ESCOLA SANTA AGNÈS      INS LA ROCA  

 

Nom del pare/mare/tutor:   

Telèfon de contacte:   

 

Nom nens/es pels qui es sol·licita l’ajut Curs Escola 

   

   

   

   

 
Signatura del pare/mare/tutor: 
 
 
Data: 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR 
Tothom ha de presentar: 

 Sol·licitud 

 Llibre de família 

 Volant de convivència 

 
Qualsevol de la següent documentació que acrediti la situació econòmica de la unitat familiar  

 Declaració de la renda 2016 conjunta 

 Declaració de la renda 2016 de cadascun dels membres de la unitat familiar. 

 6 últimes nòmines. 

 Certificat d’Hisenda conforme no es realitza declaració de la renda. 

 Certificat de ser perceptor d’alguna pensió/prestació. 

 Qualsevol altre document que acrediti la situació econòmica de tots els membres de la unitat familiar 

major de 16 anys. 
 
Qui acrediti ser família nombrosa o monoparental: 

 Fotocòpia carnet família nombrosa / família monoparental. 

 
Si paga hipoteca o lloguer del pis/casa: 

 Fotocòpia de l’últim rebut del lloguer o hipoteca 

 
Qui acrediti tenir un membre de la unitat familiar discapacitat o depenent, o amb malaltia greu i/o 
crònica: 

 Certificat de discapacitat o dependència o qualsevol altre document  que acrediti la situació de 

malaltia greu i/o crònica. 
 
A més: 
Qualsevol altre document que acrediti algun aspecte a tenir en compte per valorar les dades 
econòmiques i/o sociofamiliars actuals. 

 ........................................                     ........................................ 

 ........................................                     ........................................ 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS de la Roca 
  
 

 

  

A complimentar per la Comissió d’Ajuts: 
 
DADES ECONÒMIQUES 

Renda mensual per càpita, (ingressos anuals dividits entre 12 i entre el nombre de membres de la 
unitat familiar. Descomptant un màxim de 600 € de lloguer/hipoteca) 

Menys de 221,57 € 5 punts  

De 221,58 € a 278,28€  4 punts  

De 278,29 € a 335,07 € 3 punts  

De 335,08 € a 391,84 € 2 punts  

De 391,85 € a 448,60 € 1 punt  

Igual o superior a 448,61 € 0 punts  

 
 
DADES SOCIO-FAMILIARS 

Família monoparental   2 punts  

Família nombrosa  2 punts   

Infant en acolliment  1 punt  

Per cada membre, de la unitat familiar, 
discapacitat o depenent, o amb malaltia greu i/o 
crònica 

  
1 punt 

  

 
 
VALORACIÓ DE LA COMISSIÓ SOCIAL MUNICIPAL 

Per altres aspectes que la Comissió Social 
Municipal valori a tenir en compte per a cada 
cas. 

 0 punts  

1 punt   

2 punts  

3 punts   

 
DADES RISC SOCIAL  

 
Cas en seguiment a serveis socials 
(ajut com a recurs o contraprestació) 

 0 punts  

1 punt   

2 punts  

3 punts   

 

TOTAL PUNTUACIÓ  

 
PUNTUACIÓ FINAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nom i signatura de la direcció del centre 
 
 
Data:  

A 15 punts o més 90% del preu 
base 

  

B De 8 a 14 punts 75% del preu 
base  

  

C De 4 a 7 punts 50 %  del preu 
base  

  

IMPORT DE L’AJUT 
Curs 2017-18 

 
     


