
AJUTS PER A MATERIAL D’ESTUDIS 2021-2022 

Qui hi pot optar? 

  Els pares i mares que tinguin fills i filles empadronats en el municipi i que 
figurin inscrits en escoles bressol o cursin estudis d’educació infantil, 
primària o secundària en centres públics o concertats. 

  Tant els fills i filles com almenys un dels dos progenitors han de figurar 

empadronats en el municipi en el moment del període de sol·licitud de les 
ajudes i han d’estar donats d’alta al padró d’habitants 
ininterrompudament des del dia 1 de juny de 2021  

  Queden exclosos d’aquesta convocatòria els progenitors d’alumnes que 
tinguin inscrits els seus fills en centres d’estudis privats no concertats. 

 

Quina quantia s’atorga? 

 

 Alumnes que cursen els seus estudis en un centre que no es troba 
situat al municipi de Cassà de la Selva: 

         Escoles bressol (de 0 a 3 anys):                     200,00 euros per fill/a 
         Educació Infantil (de 3 a 6 anys):                 180,00 euros per fill/a 
         Educació primària (de 6 a 12 anys):            180,00 euros per fill/a 
         Educació secundària(de 12  a 16 anys):     180,00 euros per fill/a 
 

 Alumnes que cursen els seus estudis en centres educatius establerts  
al municipi de Cassà de la Selva: 150,00 euros per fill. Els 30 euros de 
diferència es destinen a les AMPAs (Projecte de socialització). 

Fins quan ho puc demanar? 

Es pot presentar la sol·licitud fins al dilluns 15 de novembre de 2021 (inclòs). 
ATENCIÓ: Es tracta d’una convocatòria única. No s’admetran sol·licituds fora 
d’aquest termini.  
 
Com ho sol·licito? 

Cal fer-ho telemàticament, des de la web municipal, seguint la ruta: 

www.llambilles.cat, entrant a l’apartat “seu electrònica” i d’aquí passar a 
l’apartat “ajuts d’estudis”. 
 
Allà trobareu un enllaç per omplir una instància genèrica, on cal fer constar les 
vostres dades personals i posar en l’apartat “SOL·LICITO” que es demana l’ajut 
per a estudis. 
 
Tot seguit, premeu el botó “adjuntar documentació” i adjunteu-hi (escanejant-

los en format pdf) la documentació següent: 
 

 Declaració dels pares (la trobareu a  www.llambilles.cat → seu 
electrònica →  ajuts d’estudis) 

 Escoles Bressol: Fotocòpia de la matrícula o preinscripció. 
 Educació Infantil, primària i secundària: Acreditació dels estudis 

educatius que s’estan cursant, expedit pel centre on s’estan realitzant 
els estudis, en el cas d’ensenyaments obligatoris. 

 

Com es pagaran aquests ajuts? 

El pagament de les ajudes s’abonarà al compte corrent que els sol·licitants 
hagin assenyalat en la declaració.  L’import de les ajudes atorgades es 
compensarà econòmicament amb els deutes municipals que figurin pendents a 
nom de qualsevol dels dos progenitors en la data de resolució de l’ajut. 
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