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AJUDES DE TRANSPORT ESCOLAR 2018-2019
TERMINI des de 11 juny fins a formalització matricula de l'alumne.(DOCV 08.06.2018)
PROCEDIMENT:
a) Aquells alumnes que en el curs 2017-18 tenen concedida l'ajuda T. Escolar sol·licitaran al seu
centre un ESBORRANY de sol·licitud que deuran de confirmar i firmar els pares, presentant la
sol·licitud a l'IES PUÇOL a la secretaria del centre abans del 2 de juliol de 2018.
b) En cas de canvi de domicili o que les dades no siguen correctes realitzaran una sol·licitud nova
per al curs escolar 2018-19(Annex I) el presentaran a l'IES PUÇOL amb un certificat de distància
expedit per l'Ajuntament de Puçol a més de fotocòpia de DNI,NIE,..., de la persona sol·licitant (pare,
mare,...).
c) Aquells alumnes que no han percebut l'ajuda de T. Escolar 2017-18 presentaran la sol·licitud a
l'IES PUÇOL amb un certificat de distància expedit per l'Ajuntament de Puçol a més de fotocòpia
de DNI,NIE,...,de la persona sol·licitant (pare, mare,...).
En cas de PASSAPORT se necessitarà també un informe de Serveis Socials de l'Ajuntament de
Puçol o de la direcció del centre si es sabedora de la situació familiar.

AYUDAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2017-2018
PLAZO desde el 11 de Junio hasta la formalización de la matricula del alumno.(DOCV 08.06.2018)
PROCEDIMIENTO:
a) Aquellos alumnos que en el curso 2017-18 tienen concedida la ayuda T. Escolar solicitarán en
su centro un BORRADOR de solicitud que deberán confirmar i firmar los padres, presentando la
solicitud en el IES PUÇOL antes del 2 de julio de 2018.
b) En caso de cambio de domicilio o que los datos no sean correctos realizaran una solicitud
nueva para el curso escolar 2018-19 (Anexo I) se presentara en el IES PUÇOL con un certificado
de distancia expedido por el Ayuntamiento de Puçol a demás de la fotocopia de DNI,NIE,..., de la
persona solicitante(padre, madre,...)
c) Aquellos alumnos que no han recibido la ayuda de T. Escolar 2017-18 presentarán la
solicitud(Anexo I) a el IES PUÇOL aportando un certificado de distancia y fotocopia del
DNI,NIE,...,de la persona solicitante(padre,madre,...).
En caso de PASAPORTE se necesitará también un informe de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Puçol o de la dirección del centro si consta su situación familiar.

