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AJUTS DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR CURS 
2011-12 

Benvolgudes famílies, 
 
Queda oberta la convocatòria per a l’ajut de llibres i material escolar per al curs 2011-2012 
als alumnes de primària.  
Aquests ajuts poden ser sol·licitats per famílies la renda de les quals no superi els 
límits següents: (segons l’exercici de l’any 2010) 
Famílies  d’un membre:                9.600 € 

    de dos  membres:        15.636 € 
               de tres membres:         20.535 € 
               de quatre membres:     24.357 € 
               de cinc membres:         27.640 € 
               de sis membres:           30.810 € 
               de set membres:           33.807 € 
               de vuit membres:         36.879 € 
               a partir del vuitè membre, s’afegiran 2.954 € per cada membre computable. 
En el cas d’estar interessats en fer la sol·licitud, cal que recolliu els impresos a 
Consergeria          (a l’hora d’entrada i sortida dels alumnes) i empleneu un imprès per 
fill/a, adjuntant-hi la següent documentació: 

• Fotocòpia del NIF del sol·licitant i de tots els membres computables majors de 14 
anys. Fotocopiats al mateix full. 

• Fotocòpia de la Targeta Sanitària de la persona sol.licitant. 

• Fotocòpia del número del compte corrent de la llibreta on ha de figurar 
obligatòriament el sol·licitant de l’ajut com titular o cotitular. 

• Si s'escau, documentació acreditativa de la pertinença del sol·licitant a una família 
nombrosa o monoparental. 

Els impresos han d’anar signats on correspon i s’han de lliurar a la direcció del centre 
qualsevol dia lectiu a les 9 h del matí, fins el dia 27 de setembre del 2011. 
Podeu consultar la disposició amb el text normatiu a Consergeria o bé a 
http://www.gencat.net/ensenyament/ (Serveis i tràmits > Beques > Ajuts per a 
l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic)  
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