SOLLICITUD PER PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT
I MATERIAL ESCOLAR. CURS 2016-2017

1. NOM I COGNOMS DEL SOLLICITANT (PARE/MARE):____________________________________________________________________
DNI/NIE/NIF_____________________________

2. DADES DEL CURS 2016-2017 DELS MENORS PER A QUI ES SOLLICITA LA BECA:
NOM I COGNOMS DELS ALUMNES
ALUMNE/A 1:

CURS* NOM DEL CENTRE

ALUMNE/A 2:
ALUMNE/A 3:
ALUMNE/A 4:
ALUMNE/A 5:
ALUMNE/A 6:
En el cas de P3 i 1r d’ESO s’ha de fer constar el centre demanat en primera opció a la sollicitud de preinscripció del curs 16-17.

2. DOMICILI FAMILIAR (carrer i número): ____________________________________________________________________
CP__________Telèfon: ___________________Adreça electrònica:______________________________________________
Nombre de membres computables(*) de la unitat familiar al domicili: adults

menors de 18 anys

(*)Es consideren membres computables les persones següents que convisquin en el mateix domicili: pare/mare o tutors,
germans solters menors de 25 anys, majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat, el nou cònjuge del pare o
mare i els ascendents dels pares).

4. A OMPLIR PEL CENTRE O CENTRES EDUCATIUS ON S’ESCOLARITZEN ELS MENORS –SI N’HI HA MÉS D’UN– I QUE
ACREDITARÀ LA MATRICULACIÓ DE L’ALUMNE O ALUMNA:
SEGELL DEL CENTRE EDUCATIU CONFORME
ELS ALUMNES ESMENTATS A L’APARTAT 2
ESTAN MATRICULATS

SEGELL DEL CENTRE EDUCATIU CONFORME
ELS ALUMNES ESMENTATS A L’APARTAT 2
ESTAN MATRICULATS

4. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA QUE APORTA EL SOLLICITANT
La sollicitud de beca complimentada i signada




Fotocòpia completa del Llibre de família del sollicitant on constin tots els membres (**)



Fotocòpia del DNI de tots els membres computables de la unitat familiar que resideixen al domicili (**)



Full d’Autorització de consulta de dades d’altres administracions, signada per tots els membres de la unitat
familiar o Declaració responsable d’ingressos de la unitat familiar
(**) La presentació d’aquesta documentació no és obligatòria per aquelles persones que van demanar beca de
material escolar i llibres de text el curs 2015-2016 , sempre que no s’hagin produït canvis a la unitat familiar.

5. Va demanar beca de material el curs 2015-2016? Sí

No

En cas afirmatiu, hi hagut canvis en la composició de la unitat familiar o dels membres
computables (*)? Sí

No

(*)Es consideren membres computables les persones següents que convisquin en el mateix domicili: pare/mare o tutors,
germans solters menors de 25 anys, majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat, el nou cònjuge del pare
o mare i els ascendents dels pares.

6. DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DEL SOLLICITANT DE LA BECA

El sotasignat, en cas d’obtenir una beca, es compromet a destinar la totalitat de la beca a la
compra de llibres de text i de material escolar per als fills o filles per a qui ha sollicitat ajut.

Sabadell,________ d _________________________________________de 2016
SIGNATURA DEL PARE, MARE O TUTOR O TUTORA:

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us informem
que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer d’Educació, creat per l’Ajuntament de Sabadell amb adreça a pl. de Sant Roc, 1, 08201
de Sabadell, amb la finalitat de gestionar i fer difusió en temes de l’àmbit educatiu. No s’efectuarà cap cessió de les dades facilitades.
En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancellació, adreçant-vos a qualsevol de les
oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.
No obstant això, atès el caràcter específic de la convocatòria, el sotasignat autoritza l’Ajuntament a cedir les dades personals als
centres educatius i, en el cas que demani Ajut de Menjador, es compartiran les dades amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, atesa la
tramitació conjunta d’aquestes beques.

