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Obertes les convocatòries d’ajuts per a l’escolarització d’infants a
les escoles bressol

Dimecres 19 de maig de 2010

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha aprovat la convocatòria d’ajuts adreçats a
famílies en situacions econòmiques desafavorides per a l’escolarització d’infants de
0 a 3 anys en escoles bressol de titularitat municipal durant el curs 2010-2011.

Per poder accedir a aquests ajuts, que són concedits pel Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, la persona sol·licitant no podrà superar uns llindars de
renda per unitat familiar d’acord amb el que estableixen les bases de la
convocatòria.

Les sol·licituds es podran lliurar al Servei d’Atenció Ciutadana entre el 7 de juny i
el 3 de setembre de 2010. A més, també s’obrirà un segon termini de sol·licituds,
entre l’1 i l’11 de març de 2011, ambdós inclosos, per a aquells nens i nenes
matriculats fora del procés oficial de matriculació

L’import màxim de l’ajut que s’atorgarà serà de 1.400 euros per alumne beneficiari 
per a les sol·licituds presentades dins el primer termini, i de 870 euros per alumne
beneficiari en les sol·licituds presentades dins el segon termini.

Per a més informació us podeu adreçar a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament
de Castellar del Vallès (Carrer Portugal, 2C. Telèfon: 93- 714 40 40 ) o bé clicar
l'enllaç que apareix a la dreta de la pantalla.

Ajuts universals a les famílies que escolaritzen els seus fills en llars d’infants

D’altra banda, continua obert el termini per sol·licitar ajuts municipals per a famílies
que resideixen a Castellar del Vallès i que tenen infants amb edats compreses entre
0 i 3 anys que estan escolaritzats en llars d’infants. Enguany, l’Ajuntament
subvenciona aquestes famílies amb un total de 100 euros per infant, import que es
duplica pels sol·licitants que hagin tramitat favorablement els ajuts adreçats a
persones en situació d’atur.

Les famílies podran presentar les seves sol·licituds fins al 30 de novembre de 2010
al Servei d’Atenció Ciutadana o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Espai Tolrà. 
Per a més informació, podeu adreçar-vos al Servei d’Atenció Ciutadana, o bé a la
Regidoria d’Educació (Carrer Portugal, 2C. Telèfon: 93- 714 40 40) o bé clicar
l'enllaç que apareix a la dreta de la pantalla.
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