
CONVOCATÒRIA D'AJUTS D'EDUCACIÓ ESPECIAL CURS 2013-2014  
(PER A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT  ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU) 

El termini de presentació de sol·licituds en el centre finalitza el 30 de setembre de 2013 
(inclòs). Aquelles sol·licituds que el peticionari presenti fora de termini (30/09/2013), seran 
desestimades. 

La sol·licitud es tramita únicament per via telemàtica. 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació, QUE ES 
PORTARAN AL CENTRE, SECRETARIA,  NO MÉS TARD DEL 10 D’OCTUBRE 

       Fotocòpia NIF/NIE de tots i cadascun dels membres computables majors de 14 
anys. S’entén com a membres computables tots els membres que consten en la declaració 
de la renda de l’any 2012 (per als estrangers, no és vàlid el número de passaport). 

        Fotocòpia CCC (codi compte client) a nom de l’alumne. Recordeu que per cobrar la 
beca el sol·licitant ha de tenir DNI o NIE i l’ha d’adjuntar (encara que sigui menor de 14 
anys), en cas contrari s’ha de presentar l’autorització (degudament signada) del pare, mare 
o tutor legal perquè el centre percebi l’import de la beca.   

        Quant a la sol·licitud d’ajut per a reeducació, a la certificació hi haurà de constar el 
nom i cognoms, DNI i número de col·legiat del professional que realitza la reeducació que 
s’acreditarà adjuntant còpia del DNI, còpia del títol professional i còpia de la targeta de 
col·legiat/da. 

        Certificat de minusvalidesa emès per l’òrgan competent que acrediti el grau de 
minusvalidesa i/o discapacitat, si s’escau, o certificat de l’equip d’orientació educativa i 
psicopedagògica o del departament d’orientació depenent de l’administració educativa 
corresponent.  

NOTA: Per tal d’agilitzar la tramitació de la sol·licitud i evitar al màxim els requeriments per 
manca de documentació,  cal que: 

-          estigui degudament emplenada. 
-          hi consti la preceptiva signatura del sol·licitant i la de la resta de membres de la 
unitat familiar majors de 14 anys. 
-          vagi acompanyat de la totalitat de la documentació preceptiva. 
-          Que s’acompanyi del document NIF/NIE de la totalitat dels membres computables 
majors de 14 anys inclosos a l’imprès (per als estrangers, no és vàlid el número de 
passaport). Que el numero de CCC que figura a l’imprès correspongui a l’alumne titular de 
la sol·licitud amb DNI o NIE. 
 
 
SI HI HA QUALSEVOL DUBTE, RESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ DIMECRES-
DIJOUS MATÍ DE 9 A 12, VIA TELÈFON O A ADMINISTRACIÓ. 
 
 
INSTITUT VESCOMTAT DE CABRERA 
 


	(PER A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT  ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU)

