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INFORMACIÓ PER ALS CENTRES  
SOBRE LES AJUDES PER A ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

 
 

Prèviament a la remissió de les sol·licituds d’ajudes, el centre ha de comprovar que: 

- consten les signatures dels membres de la unitat familiar en les pàgines 

pertinents, especialment que està signada la declaració d’acceptació de les 

bases de la convocatòria i assenyalada una de les opcions de rebut de 

l’import de la beca; en el cas que s’opte per rebre l’import de la beca a través del 

centre docent, a més, ha d’estar emplenat i signat el requadre situat davall de la 

declaració anterior. 

- s’aporten a la sol·licitud els documents obligatoris o necessaris, si escau, 

segons consta en la pàgina 2/9 del fitxer PDF de sol·licitud. 

- el correcte emplenament del Certificat D (A emplenar pel reeducador, gabinet 

extern o centre que realitza…), signat i segellat pel centre autoritzat o 

professional col·legiat; per als supòsits de reeducació pedagògica i/o del 

llenguatge, ha de comprovar que està signada la declaració responsable que 

consta al final d’aquest mateix Certificat D. 

El centre ha d’emplenar: 

- el resguard de presentació, que ha de lliurar als interessats i en què ha de fer 

constar la data de lliurament de la sol·licitud en el centre.  

- el certificat A): certificació de matrícula i de les ajudes proposades. 

o Quan es propose l’ajuda de menjador, s’ha d’aportar un certificat en el 

qual conste que el sol·licitant és usuari del servei de menjador, així com 

el cost anual d’aquest. 

- el certificat B): acreditació de la necessitat específica de suport educatiu, tenint 

en compte que per a ajuda de reeducació pedagògica o del llenguatge o per a 

alumnes d’altes capacitats, ha d’emplenar-se el certificat i informe específic que 

consta en el meitat inferior d’aquest certificat B. 

o Si s’estima que el sol·licitant no reuneix els requisits per a rebre l’ajuda, 

ha d’indicar-se / justificar-se en l’apartat “informe específic”. No es pot 

deixar el document en blanc, si no que, en tot cas, s’ha d’indicar / 

justificar el motiu pel qual es considera que no reuneix els requisits per 

a ser beneficiari. 

o S’ha de fer atenció especialment a emplenar correctament la taula que 

figura en el terç inferior del document, i indicar les hores i el percentatge 

que suposa el nombre d’hores que imparteix el centre sobre les hores 

necessàries. 

 

Sol·licitem la màxima col·laboració perquè les sol·licituds estiguen correctament 

emplenades i amb tota la documentació requerida. En cada enviament s'ha d'incloure 

un llistat amb nom i cognoms de cadascuna de les sol·licituds enviades, amb la 

finalitat de realitzar un millor seguiment i evitar retards innecessaris en la seua 

tramitació. Moltes gràcies. Per a aclarir qualsevol tipus de dubte: beques_dtv@gva.es. 

Per a aclarir qualsevol tipus de dubte: becas_dtv@gva.es 

 

València, juny 2022 
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