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Les sol·licituds s’hauran d’acompanyar de la següent documentació:
 -Fotocòpia del DNI / NIF / passaport / NIE de les persones sol·licitants (pares, tutors o similars).
 -En cas de marcar alguna casella en l’apartat F, situacions sociofamiliars, caldrà aportar la documentació
necessària per acreditar la circumstància.
- La desocupació o atur laboral del pare i de la mare i/o dels tutors, sense prestacions, la confirmarà
l’administració d’ofici, sense presentar cap document
- La condició de família nombrosa amb títol emès a la Comunitat Valenciana: no necessita la presentació
de cap documentació. L’acreditarà l’administració f’ofici.
- Títols de família nombrosa emesos fora de la Comunitat Valenciana: aportar títol o carnet en vigor, o el
llibre de família.
- Títols de família nombrosa en renovació: haurà d’aportar-se la còpia de la sol·licitud de renovació.
- Família monoparental: aquesta condició haurà de quedar fefaentment acreditada per mitjà del títol de
família monoparental, en cas de no disposar d’aquest títol, s’acreditarà mitjançant:
a) Viduïtat: llibre de família i certificat de defunció d’algun dels cònjuges.
b) Separació o divorci: llibre de família i sentència judicial (o conveni en cas de parelles de fet), on constarà
acreditada l’obligació legal de pagar la pensió alimentària, i el règim de convivència de la descendència.
c) Famílies de mare/pare soltera o solter: llibre de família.
En els tres casos assenyalats, a més s’haurà d’aportar: certificat municipal de convivència, o en defecte
d’això, informe dels serveis socials o certificat d’empadronament col·lectiu.
La convivència amb una altra persona, amb la qual es manté una relació d’afectivitat, encara que aquesta
no estiga regularitzada, exclou la condició de família monoparental.
- Persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa s’acreditarà per mitjà del certificat del director o directora del
centre penitenciari o del certificat acreditatiu expedit per un metge o metgessa especialista.
- La diversitat funcional de l’alumnat, germans, pare, mare o tutors: certificat de reconeixement de grau
de discapacitat o targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat
També podrà acreditar-se per mitjà dels documents següents:
a) Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social en que es reconega la condició de pensionista
b) Resolució del Ministeri corresponent en què es reconega una pensió de jubilació o retir per incapacitat.
- L’orfandat absoluta s’acreditarà mitjançant el llibre de família o d’un certificat del Registre Civil.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins al 2 de juliol en la Secretaria del centre.

Horari d’atenció:

de 8:30 a 11:00 hores.
d’ 11:30 a 14:00 hores.

