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Benvolgudes famílies, 
 

Us informem a continuació que properament s’obre el període per sol·licitar els AJUTS 

INDIVIDUALS de MENJADOR ESCOLAR i les BEQUES DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL 

ESCOLAR, curs escolar 2017-2018. 

DATES 

Del 24 d’ABRIL al 19 de MAIG, ambdós inclosos 

Per evitar aglomeracions es recomana que les famílies de  

l’ESCOLA GAUDÍ presentin les sol.licituds  

entre el 8 i el 12 de maig. 

LLOC 

Oficina d’Atenció Ciutadana Central DESPATX LLUCH 

C/ de la Indústria, 10 

HORARI 

Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9  a 14h. 

Dimecres de 9  a 14h. i de 15:30 a 19h. 

RESULTATS DEL TRÀMIT 

Es podrà consultar a principis de setembre a través de: 

1. La pàgina web de l’Ajuntament (www.sabadell.cat) 

2. Els centres educatius a principis de setembre. 

3. Les Oficines del Servei d’Atenció Ciutadana. 

 

Les dues sol·licituds es poden tramitar conjuntament, fent servir una única còpia de la 
documentació especificada (però cada sol·licitud té el seu formulari).  
L’Ajuntament ens ha portat tota la documentació que detallem a baix i que teniu al vostre abast a 
la consergeria de l’escola. També hi podeu accedir al web del centre. 
Facilitem tota la informació necessària (Formularis, requisits i documentació): 
 

1. Guia per a la tramitació dels Ajuts de Menjador Escolar Curs 2017-2018. 
2. Guia per a la tramitació de la Beca de Llibres de Text i Material Escolar Curs 2017-2018.. 
3. Sol·licitud Beca de Llibres i Material didàctics. 
4. Sol·licitud Ajut de Menjador. 
5. Autorització de consulta de dades d’altres administracions. 
6. Declaració responsable d’ingressos percebuts de la unitat familiar per a la convocatòria 

d’ajut de menjador escolar i/o beca de llibres de text i material escolar. Curs 2017-2018. 
 
Atentament,  
 
La Direcció de l’escola 
 
Sabadell, 19 d’abril de 2017  

http://www.sabadell.cat/

