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RECOLLIDA DOCUMENTACIÓ BEQUES
CURS ACADÈMIC 2020-2021

DARRER DIA RECOLLIDA DOCUMENTACIÓ A SECRETARIA: 16 de novembre de 2020

Documentació que cal adjuntar:
1.

Documentació que hagi demanat la web del Ministeri en el moment de fer la sol.licitud per via telemàtica, el
cas més habitual és:
 Fotocòpies dels DNI o NIE de l’alumne/a i de tots els components del seu nucli familiar no validats en el
moment de la tramitació de la sol·licitud per via telemàtica
Per l’alumnat de fora de Catalunya
 Fotocòpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental
 Fotocòpia de la resolució o certificat de reconeixement de la disminució de l’alumne/a sol·licitant o dels seus
fills o germans amb la indicació del grau legalment qualificat.
L’alumnat en acollida, tutela o extutela
 Còpia de la resolució d’acollida, tutela o extutela de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència) o de l’ASJTET (Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats).
 Certificació del lloc de residència durant el curs escolar (centre d’acollida, pis tutelat, residència, pis
de
lloguer, etc.).
Per l’alumnat independent
Es considera alumnat independent aquell que no conviu amb la unitat familiar dels pares ni ha format una nova
unitat familiar per haver-se casat o viure en parella
 Certificat històric de convivència a data 31 de desembre de 2019
 Fotocòpia del contracte de Titularitat o lloguer del seu domicili habitual.

Per optar a l’ajut de residència
En el cas de l’alumnat que pertanyi a unitats familiars el lloc de residència de les quals estigui fora de Barcelona i
que acrediti la necessitat de residir fora del domicili familiar durant tot el curs escolar, caldrà adjuntar també la
següent documentació:
 Certificat històric de convivència de la unitat familiar a 31 de desembre de 2019.
 Fotocòpia del contracte de lloguer del lloc de residència a Barcelona durant el curs, si escau.

