
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
43005340 Escola Santa Anna 
 

 

Benvolgudes famílies, 
 
El Consell Comarcal del Baix Camp ens ha fet arribar les instruccions i convocatòria d’ajuts individuals 
de menjador escolar per al curs 2020-2021 
 
Aquest any les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica al Consell Comarcal (sol·licitud 
abreujada) o de forma presencial (sol·licitud ordinària) a l’escola seguint bé les instruccions que a 
continuació us adjuntem. 
  
SOL·LICITUD ABREUJADA 
 
Adreçada a les persones sol·licitants d’ajut individual de menjador que no hagi sofert cap 
modificació de les dades i documentació requerida i presentada a la convocatòria pel curs escolar 
2019-20.  
En aquest cas caldrà que empleni únicament el Model abreujat de sol·licitud amb declaració 
responsable, ratificant la validesa de les autoritzacions presentades el curs anterior per al curs 
2020-2021.  
 

ACCÉS A LA SOL·LICITUD ABREUJADA 
  

Aquestes sol·licituds es tramitaran, preferentment, per mitjans telemàtics, si es disposa de 
certificat digital, per la pàgina web: www.baixcamp.cat  
En el cas que no es pugui realitzar aquest tràmit de forma telemàtica es podrà presentar de forma 
presencial al centres escolar corresponent. 
 
TERMINI PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: 30 de juny de 2020 

  
SOL·LICITUD ORDINÀRIA 
Aquesta va adreçada a les següents situacions:  

1. Noves sol·licituds (alumnes que no van obtenir l’ajut el curs passat). 
2. Sol·licitants que hagin canviat la situació sòcio-econòmica en relació a l’anterior convocatòria. 
3. Famílies amb custòdia compartida. 
4. Famílies que tinguin infants en acolliment.  
5. Famílies on han canviat els membres de la unitat familiar respecte al curs passat (nou/va fill/a, 
separació, defunció, emancipació...). 

  
ACCÉS SOL·LICITUD ORDINÀRIA  

 

DOCUMENTACIÓ 
 

TERMINI PRESENTACIÓ sol·licitud abreujada o ordinària de forma presencial a l’escola:    
del 22/06/20 al 30/06/20 (HORARI SECRETARIA de 9h a 11h) 

Més informació: 
www.baixcamp.cat  

Departament d’Ensenyament 
Consell Comarcal del Baix Camp 
Tel: 977 32 71 55 
a/e: ensenyament@baixcamp.cat 
 

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR 

CURS 2020-2021 

http://www.baixcamp.cat/files/doc675/annex_1_aim_20-21_sol.licitud_abreujada.pdf
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=995&FIL_WTXIDTRAM=28B7A8520D26412DAC26BC457211A9E6&INF_WTXNOMTAB=FINSGENER&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FINSGENER&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica
http://www.baixcamp.cat/files/doc676/annex_2_aim_20-21_sol.licitud_ordin_ria.pdf
http://www.baixcamp.cat/files/doc677/bases_bopt_cve2020-03374_9-6-2020.pdf
http://www.baixcamp.cat/files/doc677/bases_bopt_cve2020-03374_9-6-2020.pdf
www.baixcamp.cat
mailto:jvalles@baixcamp.cat

