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Document recull de les sol·licituds d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres escolars. 
Curs 2017/2018 

 
Dades d’identificació 

Centre Educatiu 

 
Adreça Telèfon Adreça electrònica 

   
Municipi Codi postal 

  
Direcció del Centre Escolar CIF 

  
 
 

Nom i cognoms de l’alumne Curs Avançament Qui el fa? 
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Nom i cognoms de l’alumne Curs Avançament Qui el fa? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Signatura de la direcció del Centre Escolar Data 

 

 

 

 

 

 

 
Sra. Presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 
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