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Omplir full EN BLANC (2
cares) Posar DATES DE
NAIXEMENT i SIGNAR

AMB CANVIS (naixement
germanet, etc)

Omplir full EN BLANC
Posar DATES DE NAIXEMENT

I SIGNAR

Documentació
obligatòria de TOTES LES SOL·LICITUDS:

NIE, DNI o passaport (només si hi ha
canvis)
Separació o divorci- Indicar qui té la
custòdia i aportar sentència o
conveni

Pensió per aliments dels fills. 
Document acreditatiu de
l’atorgament i del seu import de l’
any 2020.

Altres ingressos :

Renda Garantida de ciutadania o
equivalent: Document acreditatiu i
el seu import de l’ any 2020.

Les persones que estiguin donades
d’alta al sistema especial de
treballadors de la llar de la
Seguretat social, caldrà que aportin
el certificat de cotitzacions
corresponent a l’any 2020 i
contracte/s de treballador/a de la
llar vigent a l’any 2020.

Certificat de l’Agència Catalana de
l’Habitatge amb l’import total rebut
a l’any 2020 en concepte d’ajut pel
pagament del lloguer.

Altres: ajuts d’altres
administracions, fundacions,
entitats, etc indicant l’import 
 percebut durant l’any 2020 

ALUMNES QUE JA
TENIEN BECA

DNI-NIE tots membres
Certificat de convivència

Fer foto o escaneig de la
sol·licitud  

i NOVA documentació 

 

Omplir full personalitzat
Posar DATES DE NAIXEMENT i
SIGNAR

SENSE CANVIS

ALUMNES QUE NO HAVIEN
DEMANAT BECA el curs passat

Fer foto o escaneig de la
sol·licitud

i documentació 

Enviar sol·licitud i      
 documentació per @

 
beques@menendezpidal.cat

ALUMNES QUE JA
TENIEN BECA

Enviar sol·licitud i      
 documentació per @

 
beques@menendezpidal.cat

Fer foto o escaneig de la
sol·licitud

i documentació 

DNI-NIE-PASS de tots els
membres de la unitat
familiar
Certificat de convivència

Enviar sol·licitud i TOTA la   
 documentació per @

 
beques@menendezpidal.cat

DOCUMENTACIÓ
COMPLEMENTÀRIA A

PRESENTAR

ESCOLA MENÉNDEZ PIDAL

Presentació FINS EL 21 DE MAIG



UNITAT FAMIL IAR

Progenitors, sol·licitant, germans solters
menors de 25 anys si viuen al mateix

domicili.
No són membres de la unitat familiar el tiets, cosins
o altres familiars ni companys de pis, i per tant, ells

no han d’omplir, ni firmar res.
 

SIGNATURA-FIRMA

CUSTÒDIA COMPARTIDA

La sol·licitud sempre haurà d’anar signada pels dos progenitors. 
Si falta la signatura d’algun dels membres de la unitat familiar, no
es podrà tramitar la sol·licitud. 
En cas de situacions de força major (privació de llibertat, estada
temporal fora del país, etc.), es podrà presentar documentació
oficial que ho acrediti i l’AMB la valorarà.

 
 

En els casos de separació o divorci s’ha
d'adjuntar la sentència i/o conveni regulador.
S'ha d'indicar qui és la persona que té la
custòdia del menor i l’import anual de la
pensió d’aliments. 

En els casos  de custòdia compartida, es consideraran membres
de la unitat familiar únicament: el sol·licitant, els progenitors

(encara que no convisquin) i els fills que tinguin en comú. En cas
que només la situació socioeconòmica d’un dels progenitors
justifiqui l’atorgament de l’ajut, es podrà valorar la renda del

progenitor sol·licitant i només li correspondrà l’ajut per als dies
de custòdia que estableixi el conveni regulador.

No caldrà acreditar les condicions familiars de
família nombrosa, monoparental i discapacitat
de l’alumne / germans.
 L’AMB obtindrà aquesta informació
directament de la Generalitat de Catalunya.

SEPARACIÓ O DIVORCI

FAMÍL IA  NOMBROSA O
MONOPARENTAL

Presentació SOL·LICITUDS
FINS EL 21 DE MAIG

beques@menendezpidal.cat


