
 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Us informem de la convocatòria dels ajuts de menjador pel curs 20-21. Les beques de 

menjador són ajuts sufragats amb fons públics destinats a l'alumnat en edat escolar 

obligatòria que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques precàries, 

independentment de la seva nacionalitat o origen.  

 

Requisits 

Seran requisits indispensables per a sol·licitar l’ajut de menjador escolar: 

 

Pel que fa als beneficiaris de l’ajut:  

 

a. Que l’alumnat per al qual es sol·licita l’ajut faci ús del servei de menjador escolar. 

b. Que l’alumnat usuari del servei de menjador estigui matriculat en un centre educatiu 

sostingut amb fons públics de la comarca del Bages, en qualsevol dels cursos dels de 

segon cicle d’educació infantil o d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a 

la convocatòria. 

c. Que l’alumnat usuari del servei de menjador no disposi d’aquest servei amb caràcter 

preceptiu i, per tant, gratuït. 

d. Que l’alumnat per al qual es sol·licita l’ajut no estigui en acolliment residencial. 

 

Pel que fa als ingressos de la unitat familiar: 

 

• No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2019 superior a 

l’obtinguda per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a 

continuació: 

- Primer adult (sustentador principal): 10.981,40€ 

- Segon adult (sustentador principal): 5.490,80€ 

 

Presentació de la sol·licitud 

Prioritàriament es presentarà la sol·licitud telemàticament a través de la pàgina web del 

Consell Comarcal: www.ccbages.cat/educacioicultura/educacio/menjador 

 

Les instruccions per fer el tràmit telemàtic estan penjades també al mateix enllaç.  

Termini: Entre l’1 i el 14 de juny. 

 

Només en cas de no poder fer la tramitació telemàtica es podrà fer presencial. 

Enllaç a la sol·licitud: sol·licitud per imprimir 

 

Si no teniu possibilitat d’imprimir-la, podeu passar pel centre educatiu, el dimarts dia 

2 i 9 de juny o bé el dijous dia 4 i 11 de juny. Us atendrà l’administrativa (Maribel). 

Termini de presentació: del 2 al 11 de juny. 

 

Per qualsevol aclariment, correu electrònic iebarnola@xtec.cat o bé trucar al 938382729. 

 

Atentament, 

 

Equip directiu 
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