
 
 

 
Benvolgudes famílies, 

 
Ja ha estat convocada la beca D’AJUT DE MENJADOR PER AL CURS 2021/22. 
 

Hi ha 2 models de sol·licituds, un per les famílies que ja tenen atorgat  l’ajut i que enviaren 
personalitzat i un altre per les famílies de nova demanda. 

 
Per a poder sol·licitar-lo han de complir aquests requisits: 
 

✓ No superar el llindar de renda, volum de negoci, capital mobiliari, finques urbanes i rústiques 
establert a la convocatòria 

✓ Utilitzar habitualment el servei de menjador de l’escola.  
 

 
MODEL 1. Famílies que van fer la sol·licitud en el curs 2020-21. 
 
Els farem arribar la sol·licitud personalitzada. NO cal aportar la documentació si no hi ha canvis en les seves 
dades, només l’ hauran de signar. 
 
RECORDIN que les caselles dels menors d’edat les ha de signar el pare/mare o tutor. 
 
S’ha d’entregar a l’escola en paper i demanant cita prèvia. 
 
MODEL 2. Noves sol·licituds  
 
Totes les famílies que compleixin els requisits establerts i vulguin sol·licitar aquest ajut, han de demanar el 
formulari de l’Ajut de menjador al correu de l’escola a8018340@xtec.cat o al WhatsApp de l’escola 
685191376 i li farem arribar. 
 
S’ha d’entregar a l’escola en paper, omplerta i signada per tots els membres de la unitat familiar. Les caselles 
dels menors d’edat les ha de signar el pare/mare o tutor/a, i presentar la documentació requerida. Cal 
demanar cita prèvia. 

 
 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER LES NOVES SOL·LICITUDS O CANVI DE DADES 
 

✓ Volant de convivència actualitzat de tots/es els/les membres de la unitat familiar. NOMÉS HAURAN 
D’APORTAR AQUEST DOCUMENT LES FAMÍLIES QUE NO VAN FER LA SOL·LICITUD EL CURS PASSAT 
O HAGIN SOFERT CANVIS EN EL PADRÓ.  
 
Poden demanar el volant trucant al 010 i li envien a casa per correu postal en 2/3 dies. 
 

✓ Fotocòpia dels DNI/ NIF/ NIE o document oficial acreditatiu de tots/es els/les membres de la unitat 
familiar: els/les progenitors/es o tutors/es, el/la sol·licitant, germans/es solters/eres menors de 
vint-i - cinc anys que convisquin en el domicili familiar, germans/es majors de vint-i-cinc anys, que 
convisquin en el domicili quan es tracti de persones amb discapacitat i els/les avis/àvies dels/de les 
sol·licitants que justifiquin la seva residencia en el mateix domicili. 

 



✓ En el cas de divorci o separació, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui 
amb el/la sol·licitant de la beca. Sí computa, si és el cas, el nou cònjuge o parella que convisquin en 
el mateix domicili. 

 
Conveni/Sentència de divorci o acta final de mediació del Departament de Justícia (S’ha 

d’ajuntar cada curs obligatòriament). 
 

✓ En els casos de custòdia compartida, es considera membre computable, el sol·licitant, els 
progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests. 

 
✓ Documentació econòmica d’aquelles persones que NO estiguin subjectes a la retenció d’IRPF.  

 
➢ Subsidi d’atur, PIRMI/ RAI, pensions no contributives. 
➢ Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la 

Seguretat Social, caldrà que aportin el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2020. 
I contractes de treballadors/es de la llar vigents l’any 2020. 

➢ Renda garantida de ciutadania o equivalent. Document acreditatiu i import de l’any 2020. 
➢ Pensió per aliments dels/de les fills/es. Document acreditatiu de l’atorgament i de l’import 

de l’any 2020. 
➢ Ajuts d’altres administracions, fundacions, entitats, etc indicant l’import percebut durant 

l’any 2020. Si aquests ajuts no són dineraris cal que quantifiquin el valor del bé. Ex: Roba i 
aliments 100 euros. 

 
✓ NOVETAT: Les famílies que facin la sol·licitud per al curs 2021-22 NO hauran d’acreditar les 

condicions de família nombrosa o monoparental i/o el certificat de Discapacitat de 
l’alumne/a/germans/es. L’AMB obtindrà aquesta informació directament de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
✓ Si és el cas, documentació que acrediti que han rebut l’ajut de l’Agència Catalana de l’Habitatge 

de la Generalitat de Catalunya per pagar el lloguer. 
 

✓ Indicar si la família es troba en el cas de necessitat social greu. Serà l’escola qui es posi en contacte 
amb el referent dels serveis socials municipals per contrastar la informació. Els alumnes mantenen 
la puntuació del curs 2020-21. 
 

 

Les famílies hauran de presentar la sol·licitud com a 
molt tard el 20 de maig de 2021. 

 
               
         No dubtin en posar-se en contacte amb mi per aclarir tot allò que no entenguin. 

 
Cordialment, 
 
 
Mª Carmen Cartas 
Secretària C.C. Alegre  


