
CONDICIONS I REQUISITS SUBVENCIONS ENTITATS EDUCATIVES 

 

- Són subvencionables les despeses corresponents a la compra de material 

necessari   per dur a terme les activitats pròpies de l’escola.  

 
- La compra de materials didàctic pel curs 2021-2022 ha d’estar aprovat pel Consell 

escolar de centre.  

 
- El centre i l’AFA s’han de comprometre a destinar el total dels diners obtinguts per 

la subvenció a reduir el preu que haurien de pagar les famílies per l’adquisició del 

material escolar, llibres, llicències i material anàleg.  

 
- Presentació d’una sol·licitud d’ajut aprovada en el Consell escolar de centre.  

 
- Existència o creació d’una comissió de seguiment i gestió del projecte nomenada 

pel Consell escolar de centre i formada com a mínim per la presidència del consell 

escolar o persona en qui delegui, un membre de l’equip directiu de l’escola, una 

persona del claustre del professorat i dos pares o mares d’alumnat, de les quals 

com a mínim una serà membre de l’AFA.  

 
Respecte del projecte, s’ha de fer constar el següent:  

 

- Quantitat d’alumnes beneficiaris.  

- Breu descripció dels diferents tipus de material necessari (llibres, llicències didàctiques 

material escolar....).  

- El projecte ha de contenir el punts següents: objectius, procediments, calendaris 

d’aplicació, nivells educatius, nombre d’alumnat destinatari , despeses i ingressos.  

- Pressupost aproximat de la despesa prevista. Ingressos i despeses previstes.  

- Relació de les persones integrants de la comissió de seguiment i gestió del projecte 

aprovada pel Consell escolar de centre.  

- Certificat de l’entitat amb el vist i plau de la direcció del centre educatiu en el qual consti 

el número total d’alumnes que es beneficiarà directament del projecte, indicant nivells i 

grups.  

- Certificat de l’entitat amb el vist i plau de la direcció del centre educatiu en el qual consti 

la relació de llibres de text i/o material didàctic adquirit amb la subvenció indicant de 

quins nivells i grups són. 


