INFORMACIÓ SOBRE LA “CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2021-2022”

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR (AIM) 2021-22

1a Convocatòria



Termini de presentació de les sol·licituds d’AIM: 25/05 a l’ 11/06
Lloc on podem presentar les sol·licituds d’AIM:
o IdCAT Mòbil
o Escola
o Consell Comarcal Tarragonès (CCT)

Models de sol·licituds d’AIM:


Model abreujat adreçat a:
o
o



Alumnes que el curs passat van presentar sol·licitud al CCT
Alumnes de P-3 amb germans que ja van presentar sol·licitud a la
convocatòria del curs passat al CCT

Model ordinari adreçat a:
o
o
o

o
o

Alumnes en custòdia compartida
Alumnes en acolliment
Famílies que han canviat el nombre de membre de la unitat familiar
respecte el curs passat. Exemple: un nou fill, hi ha hagut una
separació, defunció, emancipació....
Alumnes que se'ls hagués denegat l'ajut per manca de documentació
Alumnes que no van presentar sol·licitud d'AIM el curs passat.

LLOC ON PODEM PRESENTA LES SOL·LICITUDS D’AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR

IdCAT Mòbil (únicament per a sol·licituds amb el model abreujat)
1. Descarregar de la web del CCT el model abreujat per emplenar i guardar a
l’escriptori:
2. Donar-se d’alta d’ IdCAT Mòbil (si no ho està) + informació a
http://tarragones.cat/oficina-virtual-tarragones
3. Anar a la web del CCT http://tarragones.cat/ i buscar l’apartat:
a. Tràmits en línia (marge inferior dret)
b. Instància genèrica (emplenar)
c. Adjuntar model abreujat que tenim guardat a l’escriptori
d. Enviar instància genèrica
Escola
Rebreu de l’escola on teniu els vostres fills/es matriculats el calendari, procediment i
informació per tramitar l’AIM, curs 2021-22

Consell Comarcal del Tarragonès (CCT)

+ informació sobre la convocatòria d’AIM: bases, terminis, models de
sol·licitud i resolució dels ajusts a:

1. Demanar cita prèvia a partir del 17 de maig: http://tarragones.cat/cita-previa-1
2. Descarregar models a emplenar de la sol·licitud d’AIM que cal presentar al CCT

http://tarragones.cat/ensenyament/menjadors-escolars-ajuts-1

Documentació obligatòria: DNI/TIE i tarja sanitària del sol·licitant (pare, mare o tutor)

