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Convocatòries

Convocatòries: Ajuts de material escolar curs 2021/2022 Ajuntament de Manresa
Enviada per lbujons el 13/Jun/2021 - 03:53

Benvolgudes famílies,
Us adjuntem a continuació la informació referent a com demanar les ajudes de material escolar pel curs 21-22 que
dóna l'Ajuntament de Manresa per l'alumnat de 1r a 4rt d'ESO.

Heu d'accedir en aquest enllaç on trobareu tota la informació, les bases i la
sol·licitud: www.manresa.cat/ajutsescolars
Un cop a la web la persona sol·licitant haurà de triar la sol·licitud que ha de presentar. Us recomanem que sempre
que sigui possible utilitzin la identificació digital (idCATMòbil). Si ho fan d’aquesta manera no caldrà que signin la
sol·licitud i enviar-la o portar-la a la secció d’ensenyament. Perquè la sol·licitud ja queda signada.

1. Si la persona s’identifica amb idCATMòbil només ha d’entrar les dades que li requereix la sol·licitud d’ajuts de
material escolar i seleccionar l’opció d’enviar al final de la sol·licitud. Aquí finalitza el tràmit.
2. Si no s’identifica amb idCATMobil caldrà que la persona ompli la sol·licitud, adjunti la documentació requerida
en format fotografia, pdf,... (com el DNI del sol·licitant, el llibre de família, DNI de persones convivents,...) Un cop
introduïdes totes les dades i la documentació ha d’enviar la sol·licitud, imprimir-la, signar-la i retornar-la a la secció
d’ensenyament a través del mateix correu electrònic (ensenyament@ajmanresa.cat) o portant el document
físicament a l’Edifici Infants (Ctra. Vic, 16). Aquesta sol·licitud és adequada per les persones amb passaport o
altres documents identificatius o sense targeta sanitària que no es poden donar d’alta a idCATMòbil.
3. Per aquelles persones que no disposin de mitjans tècnics podran demanar hora a través
de wwww.manresa.cat/citaprevia o al telf. 938752485, el nombre d’hores serà limitat i només es podrà realitzar
del dia 1 al 15 de juliol. Per tant, cal limitar aquestes hores a les persones que realment no tinguin opció a
realitzar la sol·licitud.
Es podran presentar les sol·licituds des del dilluns 14 de juny fins el dia 15 de juliol de 2021.
Hem enviat aquesta informació també per correu electrònic on hem adjuntat els documents. Si teniu qualsevol
qüestió en relació a aquest tràmit no dubteu en contactar amb secretaria o el servei d'orientació de l'AMPA.
Salutacions cordials,
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