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Informació  

 

 

• Llínies prioritàries de las ajudes del fons: 
 
Les ajudes aniran destinades a cobrir les despeses corresponents, en el 
pròxim curs escolar 2016/2017 de: 

 
1. Material escolar d'aula complementari (material escolar extra que, 

generalment, cal comprar a l'inici de cada curs en l'aula de manera organi-
tzada o de manera individual cada familia, normalment de papereria o 
fungible, i que pot variar en tipus i pressupost, d'acord amb l'organització 
de cada cicle). 

2. Activitats d'aula complementàries (espais i activitats extra que for-
men part del currículum educatiu, que compten amb una importància clau 
en desenvolupar-se en escenaris i amb eines diferents a l'aula). 

 

• Quantia de les Ajudes:  

L'import màxim de les ajudes per família beneficiària suposarà fins la meitat 
(50%) que resulte del concepte de material escolar d'aula complementari i 
del concepte d'activitats d'aula complementàries (el seu càlcul es reali-
tzarà en coordinació amb el tutors de cada cicle). 

  

• Persones beneficiàries del Fons:  
 

Podran beneficiar-se de les beques l'alumnat de totes les famílies del CEIP 
Pare Català, sense discriminació alguna per qüestions de gènere, creences o 
ètnia, que complisquen els següents requisits: 

 



Informació, sol.licitud i annexos Ajudes 2016 / 2017 

 
AMPA CEIP Pare Català 

2 

 

a) Estar en situació d'escolarització en el CEIP Pare Català. 

b) Tenir una renda per càpita igual o inferior a 1 5́ vegades l’IPREM o Indica-
dor Públic de Rendes d'Efectes Múltiples l'any 2016 (Annex 1 ) 

c) No rebre ajudes públiques o privades pels conceptes objecte de les pre-
sents ajudes. 

d) Compromisos i responsabilitats de les famílies beneficiàries: Els progeni-
tors o qui dispose de la tutela de l'alumnat que es beneficie de les ajudes, ai-
xí com el propi alumne o alumna, hauran de responsabilitzar-se de l'as-
sistència a les activitats complementàries d'aula, de portar i cuidar el material 
escolar d'aula complementari subvencionat, que són objecte de l'ajuda. Açò 
serà avaluat per la Comissió de Adjudicació i Seguiment, qui podrà revocar el 
dret a l'ajuda si açò no es produïra. 

L'alumnat i les famílies beneficiàries tindran garantida la seua intimitat i la pri-
vadesa de totes les seues dades personals des del començament del procés, 
i s’hi habilitarà un codi personal per a cada sol·licitud, que només coneixeran 
els membres de les comissions del Fons Comunitari Escolar. 

 
 
• Lloc i termini de presentació: 

El termini de presentació de sol·licituds d'ajudes, i la seua corresponent do-
cumentació, començarà el pròxim dilluns 19 de setembre de 2016 i estarà 
comprés fins el divendre 21 d’octubre de 2016.  

Es lliurarà en un sobre tancat i dirigit a l'atenció del Fons Comunitari Escolar, 
en els despatxos de direcció i capçalera d'estudis. En aquest moment se li 
assignarà un codi personal, a manera de rebut i que tindrà efectes d'identifi-
cació de cada sol·licitud. 
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Es lliurarà una sol·licitud per cada menor escolaritzat (dins d'una mateixa 
família), i no serà necessari presentar per duplicat la documentació acredita-
tiva. 

Cada sol·licitant conservarà una fotocòpia de la seua sol·licitud amb la finali-
tat de conéixer el nombre que li correspon, ja que serà el codi que s'utilitzarà 
posteriorment a l'hora d'adjudicar les ajudes per part de la Comissió d'Ava-
luació i Seguiment i apareixerà d'aquesta forma en els llistats (per a vetlar pel 
dret a la intimitat i la protecció de dades). 

L'adjudicació de les ajudes es resoldrà en el termini màxim dos setmanes a 
comptar des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds (divendres 4 de novembre de 2016 ) i s'informarà a les famílies 
de l'alumnat beneficiari. Així mateix, es farà pública la llista amb la puntuació 
obtinguda per cadascuna de les sol·licituds, de manera que s’hi presentarà 
en el llistat únicament el codi de sol·licitud amb la finalitat de preservar la in-
timitat i la protecció de dades de les famílies beneficiàries. 

Tant les sol·licituds com les resolucions són anònimes per a la resta de per-
sones que pertanyen a l’AMPA o siga aliena a la Comissió. 

A mesura que es reben les sol·licituds es valorarà la possibilitat de realitzar 
puntualment entrevistes individuals per a ampliar la informació d'algun aspec-
te necessari. 
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• Documentació que és necessari aportar:  
 
 Tal com s'especifica en el punt Lloc i termini de presentació de 
sol·licituds d'ajudes , és obligatori lliurar les sol·licituds-declaracions jurades 
numerades i degudament emplenades, una per cada menor escolaritzat, i 
juntament amb la documentació que acredite les diferents circumstàncies a 
tenir en compte per a la baremació: 

 

1. Certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària relatiu a l'im-
post sobre la renda de les persones físiques, corresponent a l'exercici 
2015, o altres documents suficients com a certificat o document acreditatiu 
que la família és perceptora de la Renda Mínima d'Inserció, de la presta-
ció per desocupació o d'altres ajudes equivalents.  

En el cas de certificació negativa de IRPF de 2015 o de que la renda familiar 
haguera experimentat descens en relació amb la declarada en l'últim impost, 
s'aportaren certificats d'ingressos del pare y/o mare, persones tutores legals 
del sol·licitant o si és el cas una declaració jurada de rendes dels mateixos 
(Annex 2 ) 

2.  Fotocòpia del llibre de família. 

3.  A més s'adjuntaran segons el cas:  

4.  Certificació de minusvalidesa. 

5.  Document acreditatiu del diagnòstic de necessitats educatives espe       
cials. 

6.  Nota de les persones tutores dels germans i/o germanes en situació de          
matriculació .  

7.  Certificat que acredite la situació de desocupació. 

8.  Qualsevol altre document /certificat que s'estime convenient. 
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• Abonament de les ajudes: 
 
Una vegada que la Comissió d'Adjudicació i Seguiment haja fet pública la llis-
ta de codis de famílies beneficiàries, i estes hagen sigut avisades, la Comis-
sió de Finançament procedirà a a l'abonament de les ajudes. 
 
 
Material escolar d'aula complementari: en el cas que es realitze de manera 
conjunta i organitzada en l'aula, la quantitat assignada serà entregada al tutor 
de l'aula, havent de pagar la família beneficiària la diferència fins a cobrir el 
total. En el cas que es realitze de manera individual per cada família, la quan-
titat assignada serà entregada a la família beneficiària a la presentació de la 
factura o tiquet de compra.  
 
 
 
Activitats complementàries d'aula: de manera general, la quantitat assignada 
serà entregada a cada tutor de l'aula amb antelació a l'exercici de l'activitat, 
havent de pagar la família beneficiària la diferència fins a cobrir la resta. En el 
cas que l'activitat ja s'haja realitzat i la família haja pagat la totalitat del cost 
d'esta, la quantitat assignada serà entregada a la família beneficiària. 
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Sol.licitud a omplir  

 
 
 

1. Nom i cognoms de l'alumna o alumne. 

 

 

 

2. Nom i cognoms de responsables familiars. 

 

 

 

3. Telèfon de contacte i correu electrònic si en disposa. 

 

 

 

4. Breu explicació dels motius pels quals se sol·licita l'ajuda. 
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Annex 1 

Com esbrinar si es compleix el requisit de tenir un a renda per càpita 
igual o inferior a 1 ́5 vegades l’IPREM o Indicador Públic de Rendes 

d'Efectes Múltiples en 2015. 

 

Per a saber si comptes amb els 2 punts que es pot atorgar per aquest criteri 
en la sol·licitud d'ajuda, has de dividir els ingressos totals de la vostra família 
pel nombre de membres de la família. 

Si la renda obtinguda és igual o inferior a 1,5 veg ades l'Indicador Públic 
de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) es concediran sis punts. 

IPREM diari: 17,75 €/dia 

IPREM mensual: 532,51 €/mes 

IPREM anual (12 pagues): 6.390,13 €/any IPREM anual  (14 pagues): 
7.455,14 €/any  

(Fuente oficial 2015: http://www.iprem.com.es) 

 

A aquests efectes la renda per càpita es calcularà considerant com a ingres-
sos la quantitat resultant d'operar amb les quantitats que apareixen en les 
següents caselles de l'imprès de la declaració de l'IRPF corresponent a 
l'exercici 2013: 450-451+452-453-454+465-741. 

El resultat d'aquesta operació es dividirà entre el nombre de membres de la 
unitat familiar (progenitors o qui dispose de la tutela i nombre de fills i filles). 
En declaracions individuals s'hauran de sumar les quantitats corresponents a 
les declaracions de cadascun dels progenitors. 
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Annex 2  

 

Model de declaració jurada sobre ingressos del 2015  

 

D./Sra._______________________________________________, major 
d'edat, amb domicili al carrer 
_________________________________________ nº ____, porta nº 
______________ de ____________________ i provist/a del D.N.I. 
___________________ 

Pare/mare/tutor/a legal 
de___________________________________________________, matriculat 
en la classe_______ del CEIP Pare Català, en el present curs escolar 
2016/2017, 

 

DECLARE SOTA JURAMENT 

 

No estar subjecte/a a fer la declaració de l'I.R.P.F. corresponent a l'exercici 
de 2015, en no superar els meus ingressos bruts totals, l'import mínim esta-
blit per la legislació vigent. 

I per deixar-ne constància i que faça efecte de la sol·licitud d'ajudes del Fons 
Comunitari Escolar de l’AMPA del CEIP Pare Català 

Signatura: 

 

 

València, ____de ____________ de 2016. 


