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La Conselleria d’Educació i Universitat ha convocat ajuts individualitzats de menjador per al curs
2018/2019 (BOIB 22 de maig de 2018).

Requisits dels beneficiaris
Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini extraordinari de
presentació de sol·licituds s'han de complir els requisits següents:
a. Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon
cicle d'educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 20182019.
b. Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs
2018-2019.
c. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula del punt segon de la resolució.
Els ajuts de menjador van destinats a finançar part del cost del servei de menjador als alumnes que
per la situació econòmica familiar desfavorable tinguin més dificultats per fer front al pagament del
servei.

Període de presentació de sol·licituds:
-

Els alumnes que ja estan matriculats al centre han de presentar la sol·licitud del 23 de maig al 12
de juny.
Aquells alumnes que es matricularan nous desprès del procés d’admissió. han de presentar
sol·licituds de dia 22 a dia 27 de juny si són d’educació infantil o d’educació primària i de dia
26 de al 29 de juny si son de secundària

Import dels ajuts:
L’import dels ajuts depèn del motiu de l’ajut i de la puntuació que hagi obtingut cada beneficiari en la
valoració del barem de la part econòmica. (les quantitats poden ser de 317€, 528€, 740€).
En cap cas l’import serà superior al cost del servei de menjador.

Model de sol·licitud i documentació que s’ha d’adjuntar:
Les sol·licituds per obtenir els ajuts de menjador s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat. Es
podeu trobar a la secretaria del centre, a la pàgina web del centre o a la pàgina web de la Conselleria
(http://dgice.caib.es )
El model de sol·licitud inclou l’autorització per gestionar els ajuts i la declaració responsable de no
incórrer en cap dels supòsits de prohibició, que han de signar els pares o tutors legals del sol·licitant.
El model també inclou l’autorització per obtenir les dades fiscals, que han de signar tots els membres de
la unitat familiar.
La sol·licitud, com a mínim, ha de tenir, adjunta, la següent documentació:
Fotocòpia del DNI , NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que
tinguin 16 anys o més.
Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres,. En els casos de nul·litat, separació o divorci
s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditarse mitjançant qualsevol documentació de ho demostri.
Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar.
Documentació que acrediti si és el cas: família nombrosa, família monoparental, membre de la
família amb discapacitat, situació d’acolliment, situació social desfavorable.....
Ciutadella, 23 de maig de 2018

