
 

 

INFORMACIÓ BEQUES LLIBRES I MATERIAL CURS 2021-22 
 

Benvolgudes famílies,  

 

Tot seguit us expliquem les novetats que hi haurà aquest any per sol·licitar les beques de 

libres i material escolar. 

 

PERÍODE DE PRESENTACIÓ: DEL 6 DE SETEMBRE-A L’1 D’OCTUBRE. 

 

Es dotarà d’un ajut del 75% a rendes menors de 18.000€ o 22.000 € si son família 

nombrosa. 

El 100% d’ajut el poden obtenir famílies de seguiment/valoració de benestar social. 

 

AQUEST CURS LES BEQUES ES PODEN FER PRESENCIALMENT A L’OAC O 

ONLINE. 

 

 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE SI ES FA PRESENCIAL A L’OAC: 

 
 

• Sol·licitud. IMPORTANT: Només una sol·licitud per família/escola ( tan sols es 

presentaran dues sol·licituds si per exemple, un fill/a està a l’escola i un altre/a a 

l’institut.)  

• Justificant del centre. i/o justificant de centres de fora municipi, si és aquest cas 

cal incloure les factures i comprovants de pagament ( per exemple, si un dels 

germans estigui escolaritzat a un centre d’un altre municipi ) IMPORTANT: la 

sol·licitud del justificant s’haurà de sol·licitar a l’escola al correu 

a8062781@xtec.cat indicant el nom i curs de l’infant.  

Un cop rebeu aquest document haureu d’acabar d’omplir aquesta sol·licitud amb 

les vostres dades personals. 

• Declaració responsable i consentiment signat per tots els membres de la unitat 

familiar majors de 16 anys ( entenent com unitat familiar el pare, mare i germans 

majors de 16 anys ) 
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DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE SI ES PRESENTA ONLINE: 
 

Es pot fer des de casa accedint al següent enllaç: 

https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/beques-llibres 

 

O bé podeu anar a l’Aulari Blanc on trobareu un punt de suport, amb ordinadors i 

personal que ajudarà a les famílies a tramitar la sol·licitud telemàticament, en cas 

de necessitar ajuda. 

L’horari d’aquesta aula serà de 09:20h a 12:40h durant els dies que dura el termini de 

presentació de sol·licituds. 

 

• DNI 

• Targeta sanitària  

• No cal portar la sol·licitud en paper, ja que si es fa a la Seu Electrònica la 

instància que es genera ja és la sol·licitud.  

IMPORTANT: Només una sol·licitud per família/escola ( tan sols es presentaran 

dues sol·licituds si un fill/a està a l’escola i un altre/a a l’institut ). 

• Justificant del centre. i/o justificant de centres de fora municipi, si és aquest cas 

cal incloure les factures i comprovants de pagament ( per exemple, si un dels 

germans estigui escolaritzat a un centre d’un altre municipi ). IMPORTANT: la 

sol·licitud del justificant s’haurà de sol·licitar a l’escola al correu 

a8062781@xtec.cat indicant el nom i curs de l’infant.  

Un cop rebeu aquest document haureu d’acabar d’omplir aquesta sol·licitud amb 

les vostres dades personals. 

• Declaració responsable i consentiment  signat per tots els membres de la unitat 

familiar majors de 16 anys ( entenent com unitat familiar el pare, mare i germans 

majors de 16 anys ) 
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