
          
 

AJUDES DEL MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR 

Famílies amb beca en el curs 2017-18: 
 

Els alumnes que ja van sol·licitar l'ajuda per al menjador escolar durant el curs 2018-2019 se'ls 
facilitaran un esborrany a partir del divendres 15 DE JUNY fins al 2 DE JULIOL passant per 
secretaria. Es signarà aquest esborrany i, en cas, de no estar d'acord o de discrepància 
presentaran una nova sol·licitud.  
 
En el cas d'estar d'acord amb el esborrany NO ES REQUEREIX MÉS DOCUMENTACIÓ que 
la presentació del mateix. 
 

Famílies que presenten noves sol·licituds: 
 
Han de presenten els annexos que facilitarà el centre que es troben en secretària i la 
documentació pertinent Annex I (original i fotocòpia; així com fotocopia del DNI / NIF / 
PASSAPORT / NIE dels pares o tutors i de l'alumne/a. A més portar tota aquella documentació 
que pugi puntuar per a la beca. Es imprescindible la justificació d’aquesta puntuació per 
tal d’ésser considerada: 
- Títol de família monoparental. 
- Llibre de família. 
- Certificat de defunció en cas de viduïtat 
- Sentencia judicial ferma de separació o divorci. 
- Acord o resolució per la qual s'estableix el règim de custòdia compartida. 
- Certificat d'empadronament. 
- Certificat del director del centre penitenciari o certificat acreditatiu expedit per un metge 
especialista pel qual es reconeix la condició de toxicòman, alcohòlic o reclús. 
- Carnet de família nombrosa en vigor. 
- Certificat de reconeixement de grau de discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o 
d'algun membre de la unitat familiar. 
 
S'informa que per a l'obtenció de les dades econòmiques, la Conselleria d'Educació demanarà 
a l'Agència Tributària de forma telemàtica l'acreditació de les dades econòmiques dels 
sol·licitants. El fet de participar en aquesta sol·licitud comporta l'autorització expressa a 
aquesta Conselleria per sol·licitar aquestes dades a la A.I.A.T. En cas d'estar exempt de 
presentar la declaració de la renda, presentar justificació d'aquest fet 
 
En qualsevol dels dos casos la documentació caldrà presentar-la abans del dia 2 de juliol. 
 
Els horaris d'atenció seran els següents: 
Dilluns: 11.30h a 13.00h / Dimarts: 10.20-11.00 / Dimecres 9.00-9.40/ Divendres: 11.30-
13.00h 
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