AJUTS MENJADOR
18/19
per alumnat de 2n cicle EI (3, 4 i 5 anys) i EP (de 1r a 6è)
Presentació sol·licituds de dia 23 de maig a dia 12 de juny, ambdós inclosos.
Per alumnat que encara no està matriculat al centre, període extraordinari, el qual coincideix amb el
període matrícula, és a dir, del 22 al 27 de juny.

Requisits
- Estar escolaritzat al nostre centre.
- Ser usuari del menjador o tenir reserva de plaça.
- Tenir renta familiar no superior al que indica el punt segon
de la resolució del Conseller.

Beneficiaris
* DIRECTES:
-

Alumnes en situació d’acolliment
Alumnes víctima de violència de gènere
Alumnes que tenguin la condició de refugiat

* PER BAREM:
-

Per condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables
Per condicions de desplaçament.

Membres unitat familiar
-

Alumne/a sol·licitant.

-

Pare/mare/tutors legals.

-

Germans menors d’edat.

-

Germans menors 25 anys que convisquin al domicili familiar.

-

Germans amb discapacitat igual o superior al 33% (independentment edat)
que convisquin al domicili familiar.

-

Ascendents que convisquin al domicili familiar.

Criteris per atorgar valoració segons barem
1.

Condicions econòmiques

Total d’ingressos entre el nombre d’unitats de consum, adjudicant puntuació en
base a la taula definida.
(veure punt 8è.1 de la resolució)

Criteris per atorgar valoració segons barem
2. Dades familiars:
-

Per cada infant en acolliment: 1 punt

-

Per cada persona amb discapacitat (+ d’un 33%): 2 punts

-

Família nombrosa general: 1 punt

-

Família nombrosa especial: 2 punts

-

Família monoparental: 2 punts

-

Tenir més dos o més infants escolaritzats fent ús menjador: 1 punt

Criteris per atorgar valoració segons barem
3.

Condicions sociofamiliars desfavorables.

a)
b)

desatenció /maltractament (màx. 1 punt)
Risc (màx. 1 punt)

c)

Dificultats en l’atenció per motius disponibilitat pare/mare/tutors (màx. 2 punt)

Si es disposa d’informe de Serveis Socials aconsellant que es faciliti l’ajut,
s’atorguen directament 4 punts
El CE ho aprova.

Quantia ajuts
Sobre la mitja del cost dels menjadors escolars gestionats per Conselleria.
-

Beneficiaris directes: 70% cost mitja menjadors (740€)
Per motius socioeconòmics:
-

-

Més de 10 punts: 70% cost mitja menjadors (740€)
De 9 a 5 punts: 50% cost mitja menjadors (528€)
De 4 a 0 punts: 30% cost mitja menjadors (317€)

Per motius de desplaçament:
-

De 15 a 7 punts: 50% cost mitja menjadors (528€)
De 6 a 0 punts: 30% cost mitja menjadors (317€)

Presentació sol·licituds i termini
-

-

-

Mitjançant imprès ANNEX 1 de la resolució. Aquí podeu descarregar-lo.
Si hi ha més d’un membre de la unitat familiar que sol·licita l’ajut sols s’ha
d’emplenar un únic imprès.
S’han de presentar al centre on cursaran estudis el curs 17/18 dins els 15
dies posteriors a la publicació de la resolució (fins dia 23 de juny ambdós
inclosos)
Per l’alumnat que en aquest període encara no està matriculat al centre,
hauran de fer-ho dins el període extraordinari, el qual coincideix amb el
període matrícula, és a dir, del 22 al 27 de juny.
Alumnat d’incorporació tardana, fins dia 20 d’abril de 2019.
Si la sol·licitud està incompleta, es requerirà que s’adapti fins a 10 dies
després de la data d’entrada.

DOCUMENTACIÓ OBLIGÀTORIA
-

DNI de tots els membres computables que tenguin 16 anys o més en data de
31/12/17.
Fotocòpia llibre de família amb tots els membres.
Sentència judicial en casos de nul·litat, separació o divorci. Separacions de
fet s’han d’acreditar amb documentació que ho demostri.
Certificat de convivència on constin tots els membres de la unitat familiar.

DOCUMENTACIÓ OPTATIVA cas de voler optar a
puntuació per barem.
a)
b)

Renda. Cal autoritzar a la Conselleria per consultar-ho. A la mateixa
sol·licitud.
Criteris familiars (han d’acreditar-se amb la documentació pertinent)
i)
ii)
iii)
iv)
v)

c)

Família nombrosa.
Discapacitat.
Infant en acolliment.
Família monoparental.
Dos o més infants fent ús menjador. Basta comunicar-ho a la sol·licitud.

Condicions sociofamiliars desfavorables (document acreditatiu de la situació)

DOCUMENTACIÓ OPTATIVA cas de voler optar a
puntuació per barem.
●

Beneficiaris directes (document acreditatiu de la situació)
○
○
○

●

En situació d’acolliment.
Víctima violència de gènere.
Refugiats.

Per motius de desplaçament (cal presentar els documents següents)
○
○

Certificat emès pel centre de la utilització del servei de transport.
Certificat de residència de l’alumnat sol·licitant.

AUTORITZACIÓ
La presentació de la sol·licitud implica autoritzar al centre a
percebre l’ajut i destinar-lo a l’efecte de la convocatòria.

