
FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

DOCUMENTACIÓ BEQUES NOVES

Sol·licitud Annex I, emplenat i adjuntant documentació. 
DNI/NIE/Passaport de tots els membres de la unitat familiar.
Fotocòpia llibre de família.
Certificat d'empadronament col·lectiu (en cas de separació, viudetat o monoparentals)
Certificats minusvalidesa o discapacitat dels membres de la unitat familiar que
s'acrediten.
Carnet família monoparental o documentació acreditativa
Sentència judicial de separació o divorci o conveni regulador
Sentència judicial amb les mesures d'aïllament en cas de víctima de violència de
gènere
Tot allò que acredite circumstància especial.

LLINDARS DE RENDA (2021)

UNITAT FAMILIAR

SI VA SOL·LICITAR BECA EL CURS PASSAT

Del 8 al 30 de juny  
Horari d´atenció de secretaria
 de 09:00 h a 14:00 h dilluns i dimecres

Són membres computables de la unitat familiar, sempre que convisquen en el domicili
familiar:
– La persona o persones progenitores o representants legals.
– L’alumne o l’alumna.
– Germans/germanes menors de 26 anys o majors d’aquesta edat quan es tracte
de persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior
al 33 % que convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap mena
d’ingrés.

Famílies de dos membres:                        24089,00
Famílies de tres membres:                        32697,00
Famílies de quatre membres:                   38831,00
Famílies de cinc membres:                       43402,00
Famílies de sis membres:                         46853,00
Famílies de set membres:                         50267,00
Famílies de huit membres:                        53665,00
A partir del huité membre s'afegiran 3391 euros a la renda de la unitat
familiar per cada nou membre computable.

BEQUES DE MENJADOR
CURS 2022-2023

CONFIRMACIÓ/MODIFICACIÓ ESBORRANYS. 
Qui va demanar beca el curs passat, en la pestanya de TRÀMITS de web família podrà descarregar

l'esborrany i haurà de dur-lo en l'horari abans indicat. 
S'ha de portar signat pels dos sol·licitants, no sent necessari aportar la documentació corresponent.
Correccions d'esborranys: es marca la nova situació al full de l'esborrany, a l'apartat G i s'aporta la

documentació justificativa.

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà  membre computable el que no convisca amb la persona
sol·licitant de l’ajuda.Tanmateix, i això s’aplicarà també en relació amb la viudetat del pare o de la mare, sí que tindrà la
consideració de membre computable,  si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per una relació anàloga, encara que no
es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

RESOLUCIÓ D'1 DE JUNY DE 2022, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

Podrà participar en la present convocatòria d’ajudes assistencials de menjador sempre que la renda
de la unitat familiar durant l’any 2021 no supere els imports següents:

https://portal.edu.gva.es/ceipmediterrania/wp-content/uploads/sites/790/2021/06/ANNEX-I.pdf

