Coincidint amb les acaballes del curs, i a vegades fins i tot durant el període de vacances
d’estiu, apareixen al BOE (Boletín Oficial del Estado) les convocatòries de beques per sol·licitar
un ajut per al curs següent. Són les següents:
* Beca general d’ajut a l’estudi
En relació als estudis implantats al Col·legi La Salle Montcada, d’aquest tipus de beca en poden
gaudir les famílies amb alumnes matriculats als estudis post obligatoris (Batxillerat).
El propi interessat/da és qui ha d’omplir la sol·licitud directament des d’internet, al formulari
creat al web del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (www.mecd.gob.es). Els requisits
tinguts en compte per a la seva concessió són econòmics, socials i acadèmics, i s’indiquen al
web esmentat seguint allò establert a la convocatòria anual. Generalment, a finals de
setembre acaba el termini de presentació.
* Beca d’ajut per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
Poden demanar aquests ajuts les famílies amb alumnes que presenten necessitat específica
de suport educatiu derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta. A part d’aquest
requisit general, hi influeix també la situació social i econòmica familiar.
El propi interessat és qui ha d’omplir la sol·licitud directament des d’internet, al formulari
creat al web del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (www.mecd.gob.es).
Generalment, a finals de setembre acaba el termini de presentació.
* Atenció educativa domiciliària per malaltia prolongada
Els alumnes que cursen ensenyaments obligatoris i pateixen una malaltia prolongada,
superior a 30 dies, que els impedeix d’assistir a les classes, poden rebre atenció educativa al
domicili familiar o al centre hospitalari.
Aquest servei es pot demanar en qualsevol moment del curs escolar. Podeu trobar més
informació al web de la Generalitat de Catalunya http://familiaiescola.gencat.cat
* Ajuts per material escolar, sortides i menjador.
La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montcada i Reixac convoca anualment
aquests ajuts per a l’alumnat que estigui empadronat al municipi. Són ajudes que cobreixen
part del cost del material escolar, les sortides, i el menjador escolar (en cas de ser-ne usuari).
Generalment, cap al mes d’abril s’informa a través d’una circular que lliura la pròpia regidoria,
i que es lliura a classe.

