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QUINS SÓN ELS AJUTS I GRATUÏTATS ALS QUALS PUC TENIR ACCÉS?

Des de l’ESCOLA GRAVI SCCL s’ofereixen diferents tipus d’ajuts econòmics a les famílies.
FONS SOLIDARI
Es concedeix aquesta gratuïtat a aquelles famílies que la sol·liciten.
Consisteix en una reducció de la quota d’entre el 25 i el 35% de la part corresponent a ENSENYAMENT
REGLAT, ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, SERVEIS COMPLEMENTARIS i ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
Aquest ajut se subvenciona amb la part corresponent a fons solidari que donen voluntàriament les
famílies de l’escola. La donació és de 2,90 € mensuals. Les famílies que reben aquest fons i qualsevol
altra beca, l’han de donar obligatòriament.
Al web de l’Escola, apartat de Dades Generals, trobareu aquesta informació i la sol·licitud de l’ajut.
BECA ESCOLA
És un ajut que atorga l’Escola a les famílies que es troben amb greus problemes econòmics puntuals i no
poden fer front a la quantia del rebut mensual del seu fill/a ni tan sols sol·licitant el Fons Solidari.
La beca escola es concedeix a aquelles famílies que la sol·liciten i compleixen amb alguns criteris
econòmics concrets.
Consisteix en una rebaixa del 100% en els conceptes de: ENSENYAMENT REGLAT, ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS i d’un 70% DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS.
Al web de l’Escola, apartat de Dades Generals, trobareu aquesta informació i la sol·licitud de la beca.

QUI TÉ ACCÉS ALS AJUTS? QUINS REQUISITS HEM DE COMPLIR?

Hi tenen accés totes les famílies que tenen fills matriculats a l’escola.
Els requisits per poder accedir als ajuts són:
●

●

Les famílies han de tenir greus problemes socioeconòmics, atur, minusvalia, famílies
monoparental..., de tal manera que sense la beca les famílies solen veure’s obligades a
donar de baixa els seus fills/es de l’escola.
Els alumnes han d’haver complert els punts corresponents als apartats dels drets i deures
dels alumnes del RRI durant la seva vida escolar al centre.

●

En els cas de les famílies que demanen l’ajut al fons solidari, a més a més, han d’haver
estat solidàries amb aquest fons al llarg del curs anterior.

●

El nivell d’ingressos de les famílies no ha de superar els següents llindars 1. El llindar 1
s’aplica a famílies sense circumstàncies especials. El llindar 2 és aplicable a famílies
monoparentals o bé en aquelles en la qual algun dels seus membres tingui característiques
especials.

1

Obtinguts a partir de les beques d’estudis postobligatoris no universitaris del MEC per al curs 20192020. En el cas de famílies amb circumstàncies especials, s’ha aplicat un augment del llindar del 20%.
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Membres de la Llindar màxim de
unitat familiar renda 1

Llindar màxim de
renda 2

2

24.089,00 €

28.906,80 €

3

32.697,00 €

39.236,40 €

4

38.831,00 €

46.597,20 €

5

43.402,00 €

52.082,40 €

6

46.853,00 €

56.223,60 €

7

50.267,00 €

60.320,40 €

8

53.665,00 €

64.398,00 €

En el cas que es lliuri la documentació fora del termini establert o bé que es vegin indicis de falsedat
documental o omissió de les dades sol·licitades, no es concedirà l’ajut.
Aquests ajuts es mantenen fins a la finalització del curs escolar. Cal renovar la sol·licitud any rere any.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL LLIURAR?

Per tal de sol·licitar l’ajut, les famílies hauran de complimentar la sol·licitud i lliurar els següents
documents:
●
●

●
●
●
●
●

Declaració de l’IRPF de l’exercici actual, en cas de fer-la. Cal lliurar la declaració de tots els
membres de la família que la facin.
En cas de no fer la declaració d’IRPF, el certificat de retencions i ingressos a compte o la
totalitat dels fulls de salari de l’exercici actual. Cal lliurar la documentació dels ingressos de
tots els membres de la família.
En cas de trobar-se en atur, el certificat de l’oficina de Treball de la Generalitat.
En cas de ser pensionista, el certificat de pensió.
Altra documentació que es consideri necessària per acreditar la situació econòmica actual.
Fotocòpia del llibre de família.
DNI del sol·licitant.

QUINA DOTACIÓ TENEN AQUESTS AJUTS?

El límit màxim de l’ajut de Fons solidari es correspon amb la quantia total de diners dipositats per les
famílies en aquest fons al llarg del curs.
En el cas de la Beca Escola, la dotació és de 10.000,00 €, a repartir entre totes les famílies que hi tinguin
dret.
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L’escola es reserva el dret a concedir noves beques al llarg del curs en funció de les circumstàncies que
es puguin plantejar.

QUINS SÓN ELS TERMINIS DE LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ?

La sol·licitud d’ajut i la documentació acreditativa s’han de lliurar abans del dia 30 de juny de 2020

COM ES DECIDEIX A QUI LI CORRESPON LA GRATUÏTAT ?

Existeix un comissió formada per membres de Secretaria i del Consell Rector de l’escola.
Se segueixen els següents barems:
BAREMS

Per tal de concedir les beques es proposa un sistema de puntuacions:
●
●
●
●

Situacions especials: 10 punts per cada situació especial que es doni en el nucli familiar
(monoparental, minusvalia d’algun membre de la família, víctimes de violència de gènere,...)
Llindar econòmic: 5 punts si es troba per sota del llindar econòmic corresponent. 3 punts si
l’ultrapassa en un 20 %. 0 punts si el supera en més d’un 20%
Fons solidari: 5 punts si s’han fet aportacions
N. de fills a l’escola: 2 punts per cada fill matriculat a l’escola. 1 punt per cada fill menor al
càrrec.

En el cas que el nombre de famílies que sol·licitin l’ajut i compleixin amb els requisits impliqui que no es
puguin concedir totes les beques, es repartirà la dotació entre totes elles seguint la següent fórmula:
𝑄 = 10000

𝑝
𝑝𝑡

On Q és la quantitat assignada a les famílies, p la puntuació de cada família i pt la suma total de les
puntuacions de les famílies.

COMUNICACIÓ DE RESULTATS

El resultat de la concessió de les beques i ajuts de l’escola s’enviaran a les parts interessades per escrit al
llarg del mes de juliol.
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PUBLICACIÓ DE LES BASES DELS AJUT
Aquestes bases de concessió de les beques i ajuts ESCOLA GRAVI SCCL estaran publicats al web de
l’escola.
De la mateixa manera, es publicarà una memòria explicativa, en la qual s’especificaran el nombre de
famílies beneficiades dels ajuts, la quantia disposada per al fons solidari i la quantia dedicada per part de
l’escola.
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ANNEX 1: SOL·LICITUD BECA ESTUDIS ALUMNES GRAVI
CURS ACADÈMIC ________________
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom _____________________ Cognoms __________________________________
Carrer _____________________________ Núm. _______ Pis _____ CP __________
Localitat _______________________________ Telf. ___________________________
DNI ________________________

DADES DE L’ALUMNE/A
Nom ____________________ Cognoms ___________________________________
Nivell ___________________ Cicle __________ Nombre de germans/es __________

Rebeu algun altre tipus d’ajut: SI

NO

En cas afirmatiu, quin: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Motiu de la sol·licitud
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________(
Incloure la documentació detallada al dors)

Barcelona, a _____ de _______________ de 20__

Rebuda a l’administració d’escola

Quota mensual ______________

Data _______________________

Data: ______________________

Vistiplau Comissió:
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DATA MÀXIMA DE PRESENTACIÓ: 30 DE JUNY

En el moment de presentar la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

Documentació general:
1.

Fotocòpia DNI del sol·licitant.

2.

Fotocòpia Llibre de família.

Documentació econòmica:
1.

Declaració de l’IRPF de l’exercici actual, en cas de fer-la, cal lliurar la declaració de tots

els membres de la família que la facin.
2.

En cas de no fer la declaració d’IRPF, el certificat de retencions i ingressos a compte o la

totalitat dels fulls de salari de l’exercici actual. Cal lliurar la documentació dels ingressos de tots
els membres de la família.
3.

En cas de trobar-se en atur, el certificat de l’oficina de Treball de la Generalitat.

4.

En cas de ser pensionista, el certificat de pensió.

5.

Altre documentació que es consideri necessària per acreditar la situació econòmica

actual.

Validació documents presentats.
Signatura persona que verifica.
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Dades del centre

ESCOLA GRAVI

Finalitat

Gestió docent i orientadora del Centre.
Gestió administrativa i econòmica del Centre.

Legitimització

Normativa d’educació bàsica.
Normativa de mitjans de pagament.

Destinataris:

A ningú, excepte obligació legal o consentiment

Drets:

Pot accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que
s’esmenten en la nostra Política de Privacitat

Més informació:

Consulta la Política de Privacitat a la nostra web
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ANNEX 2: SOL·LICITUD AJUT FONS SOLIDARI ESCOLA GRAVI
CURS ACADÈMIC ________________
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom _____________________ Cognoms __________________________________
Carrer _____________________________ Núm. _______ Pis _____ CP __________
Localitat _______________________________ Telf. ___________________________
DNI ________________________

DADES DE L’ALUMNE/A
Nom ____________________ Cognoms ___________________________________
Nivell ___________________ Cicle __________ Nombre de germans/es __________

Rebeu algun altre tipus d’ajut: SI

NO

En cas afirmatiu, quin: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Motiu de la sol·licitud
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________(
Incloure la documentació detallada al dors)

Barcelona, a _____ de _______________ de 20__

Rebuda a l’administració d’escola

Quota mensual ______________

Data _______________________

Data: ______________________

Vistiplau Comissió:
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DATA MÀXIMA DE PRESENTACIÓ: 30 DE JUNY

En el moment de presentar la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

Documentació general:
3.

Fotocòpia DNI del sol·licitant.

4.

Fotocòpia Llibre de família.

Documentació econòmica:
6.

Declaració de l’IRPF de l’exercici actual, en cas de fer-la, cal lliurar la declaració de tots

els membres de la família que la facin.
7.

En cas de no fer la declaració d’IRPF, el certificat de retencions i ingressos a compte o la

totalitat dels fulls de salari de l’exercici actual. Cal lliurar la documentació dels ingressos de tots
els membres de la família.
8.

En cas de trobar-se en atur, el certificat de l’oficina de Treball de la Generalitat.

9.

En cas de ser pensionista, el certificat de pensió.

10.

Altre documentació que es consideri necessària per acreditar la situació econòmica

actual.

Validació documents presentats.
Signatura persona que verifica.
Dades del centre

ESCOLA GRAVI

Finalitat

Gestió docent i orientadora del Centre.
Gestió administrativa i econòmica del Centre.

Legitimització

Normativa d’educació bàsica.
Normativa de mitjans de pagament.

Destinataris:

A ningú, excepte obligació legal o consentiment

Drets:

Pot accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que
s’esmenten en la nostra Política de Privacitat

Més informació:

Consulta la Política de Privacitat a la nostra web
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