AJUTS DE MENJADOR CURS 2020-2021
Benvolgudes famílies,
Us informem que s’ha publicat la convocatòria d’ajuts de menjador pel curs 20202021.
QUIN ÉS EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS?
Fins el 15 de juliol.
ON PUC CONSULTAR LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA?
Podreu consultar les bases al bloc de l’escola.
COM PUC OBTENIR EL FULL DE SOL·LICITUD?
1) En cas d’haver sol·licitat l’ajut el curs passat, durant els propers dies rebreu
per Tokapp el full nominal del vostre fill/a.
2) En cas de no haver sol·licitat l’ajut el curs passat, i voler sol·licitar l’ajut pel
proper curs, disposeu del full de sol·licitud en blanc al bloc de l’escola.

Molt important! Si vau sol·licitar l’ajut el curs passat, però hi ha
modificacions en els membres de la unitat familiar (heu tingut un
fill/a, s’han empadronat al vostre domicili els avis...), s’haurà
d’utilitzar un full de sol·licitud en blanc (el que trobareu al bloc, no
servirà el full que ja conté les dades del curs passat).
COM PUC PRESENTAR LA SOL·LICITUD?
1) Per correu electrònic a l’escola (PREFERIBLEMENT):
En aquest cas, haureu de:
a. Imprimir el full de sol·licitud
b. Emplenar el full de sol·licitud
ÉS MOLT IMPORTANT EMPLENAR TOTES LES DADES I SIGNAR
EN ELS DIFERENTS APARTATS.
A LES CASELLES CORRESPONENTS A MENORS D’EDAT, HA DE
SIGNAR LA MARE, EL PARE O EL TUTOR/A LEGAL (LA MATEIXA
PERSONA QUE HA SIGNAT A LA PART DEL DAVANT DE LA
SOL·LICITUD).
EN CAS DE SOL·LICITUDS QUE JA CONTENEN DADES, HAUREU
DE REVISAR QUE SIGUIN CORRECTES!

c. Escanejar o fer una fotografia del full de sol·licitud.
d. Enviar
el
document
a8033997@xtec.cat

escanejat

o

fotografiat

a

l’adreça

e. En cas d’haver de presentar documentació, també l’haureu d’adjuntar
al mateix correu electrònic escanejada o fotografiada.

Un cop l’escola rebi i revisi la sol·licitud, us contestarem el
correu electrònic dient-vos si està tot correcte o, si és el cas,
comunicant-vos si heu de fer alguna rectificació.
2) En cas de no poder presentar la sol·licitud i la documentació per correu
electrònic, haureu de venir a l’escola a lliurar-la presencialment. Prèviament,
haureu d’imprimir el full per poder presentar la sol·licitud emplenada. Els
ÚNICS dies d’atenció presencial seran els dies 30 de juny, 1 de juliol, 7 de
juliol i 8 de juliol; EXCLUSIVAMENT en horari de 9h a 13h.
QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PRESENTAR?
Tant a les bases de la convocatòria, com al propi full de sol·licitud, teniu la
documentació que es necessita presentar.
Respecte els VOLANTS DE CONVIVÈNCIA, NO els heu de sol·licitar a l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, els farà arribar a les escoles.

Atentament,
El Director

