ANNEX 1
Sol·licitud d’ajuts de menjador 2015-2016
Codi de la sol·licitud: ______________________________

Motius socioeconòmics
Motius de transport

Dades de la persona sol·licitant
1r llinatge ___________________________ 2n llinatge __________________________ Nom _______________________
NIF/NIE ______________________ _____________________________ Telèfon ____________________________________
Domicili ____________________________________________________ Municipi __________________________ CP _____
Alumnes per als quals se sol·licita l’ajut
Nom

1r llinatge

2n llinatge

Membres de la unitat familiar
1r llinatge

2n llinatge

Nom

NIE/NIF

Parentiu

Puntuació a la qual es vol optar
Nivell de renda
Infant en acolliment
Membre de la unitat familiar amb discapacitat
Família nombrosa
Família monoparental

Tenir més d’un infant escolaritzat al centre que faci ús
del menjador
Desatenció o maltractament
Situacions de risc
Dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat dels
tutors

Documentació aportada
NIF/NIE de tots els membres familiars
Annex 4. Autorització per gestionar l’ajut
Annex 5. Autorització de consulta a Hisenda
Annex 6. Declaració responsable
Còpia del llibre de família
Sentència judicial de separació o divorci
Carnet de família nombrosa

Certificat de discapacitat
Documentació acreditativa d’infant en acolliment
Certificat de convivència
En el cas de centres concertats, documentació que
justifiqui l’escolarització d’ofici
En el cas d’alumnes que es trobin en situació
d’acolliment, un certificat del director del centre
d’acolliment o de l’òrgan competent
En el cas d’alumnes víctimes de violència de gènere, la
documentació justificativa d’aquesta situació
Altra documentació que acrediti alguna causa de les indicades a l’annex 2 de la convocatòria

__________________, ___ d________________ de 2016
[signatura]

[segell del centre]

EXEMPLAR PER AL CENTRE EDUCATIU
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EXEMPLAR PER A LA PERSONA SOL·LICITANT

