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Aquesta ajuda es concedeix exclusivament per a la compra de llibres/tauletes i llicències d'assignatures 
digitals/ material escolar (llapis, retoladors, compassos, quaderns, diccionaris, atles, regles, carpe
 
Poden sol·licitar la beca per a llibres tots aqu
qualsevol curs de: L’ escoleta La Milotxa, ESO, batxiller, cicle formatiu de grau mitjà i/o superior, i que 
estiguen empadronats a Daimús al menys des de l'1 de gener de 2020
 

La beca per als graus d'infantil i primària van destinades exclusivament per als
aquests estudis al col·legi públic Mestre Rafael Noguera.
directament. Enguany per motiu del COVD
compartir –lo al col·legi.  
 
DOCUMENTACIÓ  QUE S’HA D’APORTAR
 
- Certificat d'empadronament 
- Factura desglossada a nom del sol·licitant que acredite la compra de llibres/tauletes i llicències 
d'assignatures digitals/ material escolar (llapis, retoladors, compassos, quaderns, diccionaris, atles, regles, 
carpetes, etc). 
- Per al cicle d’infantil.  El rebut expedit pel col·le
- Fulla de sol·licitud degudament emplenada.
9  fins a les 14h) o descarregar per les xarxes socials.
- Document que acredite la titularitat bancaria 
- DNI del titular del compte. 
 

L'abonament es realitzarà exclusivame
 
QUANTITAT A PERCEBRE 
 
Escoleta La Milotxa       50%  dels llibres.
Infantil     75 € 
Primaria    35 € 
ESO        50 € 
Batxiller, Cicle formatiu de grau mitjà      100  
Cicle formatiu de grau superior             120 
 
Si la compra de llibres/tauletes i llicències d'assignatures digitals/ material escolar (llapis, retoladors, 
compassos, quaderns, diccionaris, atles, reg
el total de la despesa. 
 
TERMINI DE LLIURAMENT DE LA SOL·LICITUD
 
La sol·licitud es podrà lliurar fins al dia 31 d’octubre 
divendres de 9h a 14 h) per registre d'entrada o per correu electrònic  
 
     

     REGIDORIA DE CULTURA I EDUCACIÓ

 

AJUDES MATERILA ESCOLAR

CURS 2020-2021 

SOL·LICITUD BECA LLIBRES 
CURS 2020-2021. 

Aquesta ajuda es concedeix exclusivament per a la compra de llibres/tauletes i llicències d'assignatures 
digitals/ material escolar (llapis, retoladors, compassos, quaderns, diccionaris, atles, regles, carpe

Poden sol·licitar la beca per a llibres tots aquells pares i mares els fills i les filles dels quals
L’ escoleta La Milotxa, ESO, batxiller, cicle formatiu de grau mitjà i/o superior, i que 

al menys des de l'1 de gener de 2020. 

La beca per als graus d'infantil i primària van destinades exclusivament per als/les alumnes 
Mestre Rafael Noguera. Aquesta modalitat, anteriorment es donava al cole 

COVD-19 el material de primaria, el compren els pares per tal de

DOCUMENTACIÓ  QUE S’HA D’APORTAR 

del sol·licitant que acredite la compra de llibres/tauletes i llicències 
d'assignatures digitals/ material escolar (llapis, retoladors, compassos, quaderns, diccionaris, atles, regles, 

El rebut expedit pel col·legi pel pagament del material. 
ol·licitud degudament emplenada. Es pot sol·licitar a l'Ajuntament (en horari d'oficina de

o descarregar per les xarxes socials. 
Document que acredite la titularitat bancaria que estiga degudament segellada pel banc. 

exclusivament per transferència bancària. 

dels llibres.  

Batxiller, Cicle formatiu de grau mitjà      100  € 
Cicle formatiu de grau superior             120 € 

Si la compra de llibres/tauletes i llicències d'assignatures digitals/ material escolar (llapis, retoladors, 
compassos, quaderns, diccionaris, atles, regles, carpetes, etc ), no supera aquesta xifra, s'abonara solament 

TERMINI DE LLIURAMENT DE LA SOL·LICITUD 

ins al dia 31 d’octubre  a  l'Ajuntament en horari d'oficina 
d'entrada o per correu electrònic  registre@ajuntamentdaimus.com

REGIDORIA DE CULTURA I EDUCACIÓ 

AJUDES MATERILA ESCOLAR 

Aquesta ajuda es concedeix exclusivament per a la compra de llibres/tauletes i llicències d'assignatures 
digitals/ material escolar (llapis, retoladors, compassos, quaderns, diccionaris, atles, regles, carpetes, etc). 

s quals, estiguen cursant 
L’ escoleta La Milotxa, ESO, batxiller, cicle formatiu de grau mitjà i/o superior, i que 

alumnes que cursen 
, anteriorment es donava al cole 

el compren els pares per tal de no 

del sol·licitant que acredite la compra de llibres/tauletes i llicències 
d'assignatures digitals/ material escolar (llapis, retoladors, compassos, quaderns, diccionaris, atles, regles, 

Es pot sol·licitar a l'Ajuntament (en horari d'oficina desde les 

da pel banc.  

Si la compra de llibres/tauletes i llicències d'assignatures digitals/ material escolar (llapis, retoladors, 
), no supera aquesta xifra, s'abonara solament 

a  l'Ajuntament en horari d'oficina (de dilluns a 
registre@ajuntamentdaimus.com. 


