
 

 
 

INDICACIONS PER LA FORMALITACIÓ DE SOL·LICITUD TELEMÀTICA 
 

 

SOL·LICITUD DE DE BEQUES ESCOLARS DEL CONSELL 
COMARCAL PEL CURS 2021-2022 

 
Aquest any, seguint les recomanacions i mesures COVID-19, les sol·licituds es faran 

preferiblement de manera telemàtica.  
 
 
 

PER A FER LA SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ CAL SEGUIR ELS PASSOS SEGÜENTS:  

 
1. Entreu a la pàgina web fent clic sobre aquest enllaç: NOVA SOL·LICITUD 

 
2. Un cop dins la pàgina seleccioneu Crear Nova Sol·licitud Online 

 
3. En primer lloc, escull el MUNICIPI de residència / NOM DE L’ESCOLA / TIPUS 

D’ENSENYAMENT / NIVELL ESCOLAR i fes clic a enviar.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. A continuació has d’omplir el formulari de sol·licitud que s’haurà generat segons les opcions 

escollides:  

https://renovacions.ccosona.cat/


 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

OMPLIR ELS 

APARTATS AMB 

LES VOSTRES 

DADES (PARE, 

MARE O 

TUTOR/A LEGAL).  

TOTS ELS CAMPS 

(*) SÓN 

OBLIGATORIS. 

OMPLIR AMB LES DADES DEL VOSTRE/A FILL/A.  TOTS ELS CAMPS (*) SÓN OBLIGATORIS. 

Seleccioneu els ajuts disponibles als que voleu optar per primer cop, clicant per seleccionar SI / NO.   



 

 

- A la sol·licitud, llegiu atentament el text abans d’omplir les dades de la unitat familiar.  

                   

 

 

                                             

 

 

 

 

Feu clic per entrar les 

dades cada membre que 

formi part de unitat 

familiar. 

 

Clicar per eliminar 

membres que no 

formen part de la 

unitat familiar.  

Feu clic per afegir 

membres a la unitat 

familiar    

Omplir tots els 

camps amb les 

dades dels 

membres de la 

unitat familiar i 

adjuntar fotografia 

del DNI / NIE /  

PASSAPORT 

(només per la part 

de davant).  



 

5. El següent apartat és el de DADES A COMPLIMENTAR:  

Cal que feu clic al botó de SI/NO per adjuntar documentació de les dades que us demana si 

s’escau.  

 

És important que seleccioneu i adjunteu la documentació de  totes les opcions que es donin 

en la vostre situació familiar per així poder valorar la beca correctament sense necessitat de 

que presenteu més documentació. 

 

ALGUNS EXEMPLES:  

INGRESSOS NO CONTRIBUTIUS:  

 

- SEPARACIÓ / DIVORCI  

 

 

Feu clic a la pestanya de SI / 

NO. 

Si seleccioneu SI cal que 

adjunteu fotografia. 

IMPORTANT! En cas que la beca la demanin els dos progenitors, caldrà que al final de la sol·licitud firmin els 

dos. 

Si la custòdia és compartida i només demana la beca un progenitor rebrà la meitat de l’import garantit de l’ajut 

corresponent. 

Indicar 

import 

pensió 

d’aliments 



 

- Repetiu l’operació en tots els camps que s’escaiguin amb la vostre situació familiar a 

través de la pestanya SI / NO i adjunteu la documentació necessària: 

 

 

 

Si heu seleccionat l’AJUT DE MENJADOR, aquest any teniu l’opció de compactar l’ajut.  

 
Consisteix en que els/les alumnes es quedin a menjador 3 dies en lloc de 5 de manera 
gratuïta sempre que l’import de menjador no superi el preu màxim del servei de menjador 
de 6,33€/dia establert pel Departament d’Educació i fins a un màxim de 123 dies al llarg del 
curs.  
 
És a dir dividim l’import de la beca del 70% entre tres dies en lloc de cinc: 
 

 

 

 

Seleccionar els 3 dies que l’alumnat es quedarà a 

menjador. 



 

 

A continuació, només si heu seleccionat SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU: 

 

        

 

 

 

Si heu seleccionat AJUT DE DESPLAÇAMENT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Per finalitzar la sol·licitud caldrà signar amb el dit o bé ratolí, depenent del dispositiu, i 
posteriorment clicar el botó enviar.  
 
 

Recordeu que teniu dos opcions de signatura: 

 

PERMETO COMPROVAR DADES: Autoritzeu als ENS pertinents a realitzar la comprovació de dades 

a través de les administracions competents. És l’opció més freqüent i recomanada.  

 

NO PERMETO COMPROVAR DADES: En aquest cas, el/la sol·licitant està obligat/da a presentar tota 

la documentació obligatòria i, si s’escau, complementària que consta en les bases reguladores dels 

ajuts contactant ell mateix amb les administracions competents. 

 

Indicar KM de distància entre el centre i el domicili o bé entre 

la parada del transport escolar i el domicili. 

Seleccionar parada de 

la ruta 
Triar una ruta 

del 

desplegable 

Cal indicar si s’autoritza o no als/les alumnes a tornar a casa sols. 



 

 

 

 

A continuació, us apareixerà en pantalla la sol·licitud que acabeu de formalitzar en format PDF 

conforme ho heu realitzat correctament. 

No heu de realitzeu cap altre acció, el document generat s’enviarà al nostra programa 

automàticament. 

 

 

Si heu seleccionat la beca demanada per els dos progenitors ( DIVORCI / SEPARACIÓ ): 
 

 

 

 

Clicar per indicar si autoritzeu a 

comprovar dades abans de 

firmar. 

FIRMAR AQUÍ AMB EL DIT 

O RATOLÍ 

EL SEGON PROGENITOR HA DE 

FIRMAR AQUÍ AMB EL DIT 

O RATOLÍ  

INTRODUIR NOM, COGNOMS I 

DNI DEL SEGON PROGENITOR  



 

 

 

 

A continuació, us apareixerà en pantalla la sol·licitud que acabeu de formalitzar en format PDF 

conforme ho heu realitzat correctament. 

No heu de realitzeu cap altre acció, el document generat s’enviarà al nostra 

programa automàticament. 

 

 

 

 

 

Clicar per enviar i finalitzar la 

sol·licitud de renovació d’ajuts 

escolars. 

SI TENIU DUBTES O PROBLEMES PER A FER LES 

RENOVACIONS, PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES A 

TRAVÉS DEL CORREU ELECTRÒNIC I/O TELÈFON: 

ensenyament@ccosona.cat 

aalbae@ccosona.cat 

93.883.41.23 

mailto:ensenyament@ccosona.cat
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