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NOTA INFORMATIVA: 
SOL·LICITUD D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR 

PEL CURS 2020-2021 

 
Us informem que s'obre el termini de presentació de sol·licituds d'ajuts individuals de 
menjador pel proper curs 2020-2021. 
La informació de la convocatòria la trobareu o per internet a l’adreça de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB).     (https://www.amb.cat/web/seu-electronica) 
 
 

IMPRESOS 
 
Cal passar a recollir els impresos per l’Escola o podeu demanar que us 
els enviem per correu electrònic. (Penseu que si els demaneu per e-mail 
els haureu d’imprimir a casa). 
 
 

CALENDARI 
 
Les sol·licituds caldrà portar-les a l’Escola, degudament complimentades i signades, 
juntament amb la documentació necessària que es descriu més avall. 
 
TERMINI: Del dimecres 10 de juny al dimecres 15 de juliol de 2020. 
 
HORARI: Matins de 9:30 a 12:30 hores, sota la convocatòria del centre i 
demanant cita prèvia a partir de l’1 de juliol de 2020. 
 
No atendrem cap família que vingui fora de l’horari establert per la convocatòria o sense 
cita prèvia. 
 

 
SOL·LICITUDS 
 
IMPRÈS DE SOL·LICITUD (que us donarà l’escola en mà o per correu 
electrònic si ho demaneu) 

• Comproveu que les dades siguin correctes. 

• Escriure la data de naixement de cada membre de la unitat familiar 
(IMPRESCINDIBLE) 

• El membres de la unitat familiar, majors d’edat, han de signar la corresponent 
casella. A la casella dels menors (alumnes i/o germans) signarà el pare o 
la mare.  ELS/LES NENS/ES NO FIRMEN!!! 
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DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 

• Fotocòpia del DNI/NIF/NIE, o document oficial acreditatiu, de tots els 
membres de la unitat familiar que l’hagin modificat. 

 
• Documents per ingressos no subjectes a IRPF. 

En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol ingrés exempt 
d’impostos, caldrà aportar la documentació que correspongui, referida a l’exercici 
de 2019: 

o Renda Garantida de ciutadania o equivalent. Document 
acreditatiu i el seu import de l’ any 2019. 

o Pensió per aliments dels fills. Document acreditatiu de l’atorgament i 
del seu import de l’ any 2019. 

o Contracte de treballador/a de la llar, vigent a l’any 2019 i certificat de 
cotitzacions a la Seguretat Social. 

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER ACREDITAR LES 
CIRCUMSTÀNCIES FAMILIARS   (SI ÉS EL CAS) 

 
• Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la 

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 
 

• Certificat de l’ajut del lloguer de l’Agència Catalana de l’Habitatge 
de l’any 2019. 
 

• Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, 
atorgades per administracions públiques durant l’any 2018 que tinguin per 
finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de 
subsistència com per exemple l’alimentació, el vestit i allotjament.  (No cal paper 
si l’ajut és de l’Ajuntament de Badalona). 
 

• Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del 
Departament de Justícia. 
 

 

LES FAMÍLIES QUE DEMANIN AJUT PER 1a VEGADA 
HAN DE PORTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE 
S’INDICA. 
 
 

LA DIRECTORA DEL CENTRE 
Badalona, 10 de juny de 2020 
 


